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Segunda-feira, 11 de junho de 2018
AS TRÊS MAÇAS

INTRODUÇÃO
Entramos nas últimas semanas de aulas. Vamos aproveitar o nosso ‘Bom dia’ para refletir sobre como devemos
olhar para este ano letivo que passou.

TEXTO
As três maçãs A Madalena levava o seu filho, Tiago, pela mão quando se encontraram com um vendedor que
tinha uma cesta de maçãs. Ao ver o Tiago, o vendedor pegou numa maçã da cesta e deu-lha. Como seria de
esperar, o Tiago ficou muito contente. O vendedor deu-lhe uma segunda maçã. De novo, a natural alegria. Então
pegou numa terceira grande maça e deu-lha. Ele quis segurar as três e não conseguiu. Caíram-lhe todas ao chão.
Foi então que a sua alegria se transformou em tristeza e começou a chorar. O vendedor disse então:
- Percebeste? É o que acontece com aquelas pessoas que querem muitas coisas mas não têm capacidade para
as aproveitar. Com duas maçãs, eras feliz; com três, deixaste de o ser.

REFLEXÃO - No final de mais um ano letivo devemos pensar que fizemos muitas coisas: umas foram
importantes, trouxeram-nos alegrias, mas outras passaram e não serviram para nada. Devemos pensar bem no
que valeu a pena e o que levamos para a vida.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Agradecemos a Deus todas as ajudas que nos concedeu ao longo deste ano, através dos nossos pais, amigos,
salesianos, funcionários e professores:
Pai-Nosso…

Terça-feira, 12 de junho de 2018

É POSSÍVEL!
INTRODUÇÃO
Bom dia!
Achas que é possível encontrar Deus? Onde O procuras?
Procura responder a estas duas questões antes de veres o vídeo.

VÍDEO
https://youtu.be/bucxzXsAaTU

REFLEXÃO
Será que a nossa ideia de Deus é algo muito abstrato? Ondes pensamos encontrá-lo? Apenas na Igreja, no céu?
E porque não nas coisas simples do nosso dia a dia? No bem que podemos escolher a cada momento em vez
do mal? Nos gestos, atitudes, sorrisos, coisas simples…

ORAÇÃO
Duas coisas há apenas a fazer perante Deus.
A primeira coisa a fazer é, não fazer nada. É deixar que Ele nos faça. É fazer silêncio. É ser batizado. É deixar que
Ele nos faça e nos assuma. É colocar-se na sua presença.
A segunda coisa a fazer perante Deus é agradecer. A gratidão é a porta de todas as graças. Uma pessoa ingrata
é alguém que perdeu a memória. Não se trata de viver agarrado ao passado mas de viver reconciliado com ele.
Trata-se de fazer memória. Trata-se de fazer silêncio. Tudo se renova. Tudo se transfigura. No silêncio, a árvore
cresce. Não a ouvimos nem nos é percetível à vista, em direto, o seu crescer. Mas cresce.
Pai – Nosso
Em nome do Pai …

Quarta-feira, 13 de junho de 2018
SANTO ANTÓNIO
INTRODUÇÃO
Celebramos a Festa de Santo António. Por essa razão é feriado em algumas partes do nosso país. Há quem lhe
chame Santo António de Pádua, mas em Portugal não há dúvidas quanto ao nome Santo António de Lisboa.
Vamos saber um pouco mais da sua vida.
TEXTO
A vida de Santo António Batizado com o nome Fernando de Bulhões, nasceu em Lisboa, entre 1191 e 1195, na
Rua das Pedras Negras, junto à Sé de Lisboa. Educado no seio de uma família nobre para ser cavaleiro, na
adolescência pede autorização para ingressar numa ordem religiosa franciscana. Fernando adota o nome de
António, em homenagem ao eremita Santo Antão, e dedica-se a pregar as escrituras, que tão bem conhece,
sobretudo após a sua mudança para Itália. Não faltam teorias e relatos de noivas que agradecem o milagre do
casamento. Conta-se o caso de uma jovem devota que foi ter com frei António, pedindo-lhe ajuda para casar
com o seu vizinho Filipe. O problema: a família da pobre não tinha dinheiro para o seu dote – por tradição
atribuído aos pais do noivo. Comovido, Santo António ter-lhe-á dito que o melhor era colocar o assunto nas
mãos de Deus, mas em segredo pôs mãos à obra. Daquela vez, Santo António não distribuiu os donativos
arrecadados junto dos fiéis, decidindo guardar o dinheiro até conseguir a quantia necessária para o casamento
da jovem. Quando conseguiu, amarrou as moedas numa bolsa e atirou-a discretamente para dentro do quarto
da rapariga, juntamente com um bilhete: “Este é o dote que permitirá à noiva casar-se”. A esta história,
associam-se a de muitas outras jovens que, pedindo a intercessão de Santo António, inesperadamente se
casaram. Santo António morreu a 13 de junho de 1231, em Arcella, perto de Pádua, na Itália, e é por essa razão
que 13 de junho passou a ser Dia de Santo António.
REFLEXÃO
Santo António é conhecido por casamenteiro e santo da recuperação de objetos pedidos. Como qualquer outro
santo, ele intercede por nós junto de Deus pelas graças e bem dos que a ele recorrem.
ORAÇÃO
Peçamos a intercessão de Santo António para que, seguindo seu exemplo, possamos seguir a vontade de Deus
na nossa vida. Pai-Nosso… Santo António de Lisboa, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quinta-feira, 14 de junho de 2018
O CANTIL – A SEDE
INTRODUÇÃO
Quando o calor aperta, como sabe bem beber a água. O cantil serve para a transportarmos connosco. Jesus
marcou encontro com uma mulher samaritana, junto a um poço, pela hora de mais calor. Pediu-lhe de beber
para lhe poder falar de outra água, sempre viva, que era Ele mesmo.

VÍDEO
https://youtu.be/j9j5IREB738

REFLEXÃO
Quais as tuas sedes, ou seja os teus desejos mais profundos?
Que importância tem Deus na tua vida?
Procura-Lo do mesmo modo que procuras a água quando tens muita sede?

ORAÇÃO
Pai Nosso
Em nome do Pai….

Sexta-feira, 15 de junho de 2018
A SEMENTE
INTRODUÇÃO
Ao longo deste ano demos destaque à Palavra de Deus, respondendo ao apelo do Papa Francisco. Por isso,
semana a semana escutámos e refletimos o evangelho de domingo.
TEXTO
Do evangelho segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra.
Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por
si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo se
mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que havemos de comparar o reino
de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na
terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa a crescer e tornase a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem
abrigar-se à sua sombra».

REFLEXÃO
A Palavra de Deus é como aquela semente. Ela cresce no nosso coração e muda a nossa forma de pensar e agir.
Muitos dos nossos valores e princípios foram transformados pela mensagem de Jesus e isso é notável na forma
como pensamos e agimos no mundo. Isto é o Reino de Deus a atuar no meio de nós.

ORAÇÃO
Pai Nosso…
Maria, Auxílio dos Cristãos
Em nome do Pai …

