2ª FEIRA || 24 setembro
MARIA AUXILIADORA
Bom dia! Hoje celebramos o dia 24. Para conhecermos um pouco mais a devoção mariana, escutamos hoje
um sonho que D. Bosco teve acerca de Nossa Senhora e contou-o numa boa noite aos seus jovens.
Texto
“Certo dia sonhei que estava numa sala, quando chegou a minha mãe Margarida a bater à porta, muito
preocupada.
- Vem ver depressa, João. Olha para o pátio!
Fomos até à varanda. No pátio, estava um elefante enorme. O elefante parecia meigo. Divertia-se com os
jovens e muitos faziam-lhe festas.
De repente, o elefante começou a enfurecer-se e magoava os jovens. Os jovens fugiam, cheios de medo,
para dentro da igreja. Ao ir ter com eles à igreja, passei à frente duma estátua de Nossa Senhora. Toqueilhe no manto e rezei-lhe:
- Boa Mãe, não deixes que este animal faça mal aos meus jovens!
De repente, a estátua de Nossa Senhora levantou os braços, ficando com o manto aberto, e disse:
- Venham até mim, meus filhos, que eu vos protejo.
Foi, então, que nós começamos a levar os jovens para debaixo do manto de Nossa Senhora. Logo que lá
chegavam, ficavam mais calmos e curados das feridas.
Nossa Senhora sorriu para todos e disse:
- Nos perigos, lembrem-se sempre que sou a vossa mãe. Não tenham medo de vir até mim.
Assim que acordei do sono, percebi que tinha de vos contar este sonho para que tivessem a certeza que
Nossa Senhora vos ama muito.”
Reflexão
D. Bosco tinha uma relação muto especial com Nossa Senhora. Esta alertava-o para muitas coisas/
situações e ajudava-o a ver o que não estava bem à sua volta. A maior parte dos tempos através de sonhos
como este. E levavam a sério o que D. Bosco dizia. Em silêncio, neste dia de Nossa Senhora, cada um faça o
seu pedido a Maria.
Oração
Rezamos juntos:
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

3ª FEIRA || 25 setembro
OS DOIS CARACÓIS
Bom dia! Por vezes achamos que para sermos felizes precisamos de ser melhor que todos e ter todas as
qualidades possíveis. O conto de hoje mostra-nos como esse caminho, tantas vezes, não nos leva a lado
nenhum.
Texto
«Estavam dois caracóis a discutir energicamente um com o outro sobre qual dos dois seria o mais rápido
numa corrida. Uma rã, que estava a observá-los, desatou a rir-se e disse-lhes:
- Mas vocês não se dão conta de que um é tão lento como o outro? Antes de apostarem que conseguem
correr, vejam se são capazes de caminhar.»
(Fábulas para aprender, p. 15)
Reflexão
 Muitas vezes, gabamo-nos de qualidades que não temos.
 Quando somos vaidosos tornamo-nos muito ridículos.
 É preciso reconhecer os nossos limites e ficarmos tranquilos com isso.
 Assim nos ensina Jesus que nos convida a sermos felizes e a partilharmos o que somos com os
outros.
Oração
Senhor Jesus, que nos chamas a seguir-Te e a sermos Teus amigos, ajuda-nos a viver a alegria de Te
encontrar. Ajuda-nos também a não sermos vaidosos e ficar felizes com o que somos e temos.
Dá-nos a graça de sentir, em cada dia, que Tu caminhas ao nosso lado. Ámen
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

4ª FEIRA || 26 setembro
A PARTILHA
Bom dia! Hoje vamos ouvir uma história que nos vai falar de um dos valores que Jesus nos ensina: a
partilha. Vamos ouvir.

Texto
«Havia dois irmãos que eram muito amigos e brincavam sempre juntos. Um dia, tiveram uma discussão
tão grande que decidiram que a partir daquele dia cada um brincaria apenas com as suas próprias coisas.
Começaram a dividir os brinquedos maiores, e depois os mais pequenos. Andavam sempre aborrecidos a
dizer a quem é que pertencia cada coisa, até mesmo um animal, uma árvore ou uma pedra. Com o passar
dos anos, mesmo já velhinhos, nada tinha mudado. Todas as pessoas conheciam-nos como os velhos
rabugentos e ninguém os via a sorrir.
De repente, numa manhã encontraram as suas coisas todas misturadas. Encontraram duas crianças a
brincar juntas, e não se importavam com o facto de estarem a misturar tudo o que os velhos tinham
separado. Estavam realmente felizes.
Olhando para as duas crianças, muitos anos depois, os dois irmãos velhotes deram conta da tontice que
tinham feito: tinham deixado de brincar juntos. Decidiram, a partir daquele dia, brincar juntamente com
aquelas crianças, partilhando tudo o que era de um e de outro. Voltaram a ser felizes. »
Pedro Pablo Sacrista
Reflexão
 Muitas vezes perdemos tempo zangados com os amigos por causa dos brinquedos ou de outras
coisas, quando seria mais simples e divertido aproveitar esse tempo para brincar juntos. A partilha
nem sempre é fácil porque pede-nos um risco muito grande, um salto no desconhecido: a
confiança.
Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a partilhar.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

5ª FEIRA || 27 setembro
NÃO JULGAR PELAS APARÊNCIAS
Bom dia! Hoje vamos ver um vídeo que nos chama a atenção para duas atitudes muito importantes para
nós cristãos: o não julgar pelas aparências e o saber partilhar. Foram duas atitudes que Jesus tinha
constantemente na Sua vida e por isso devemos segui-las para sermos melhores cristãos. Vamos ver.
Texto/ vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E
Reflexão
Vamos explorar este pequeno filme:






Porque ladrou o cão à cegonha?
Quando é que o cão percebeu qual era a necessidade da cegonha?
Depois de perceber a necessidade da cegonha, como agiu?
Quando o cão preparou o montinho de minhocas para as crias da cegonha, ele estava à espera que
acontecesse alguma coisa de especial?… Não!
O que aconteceu?

Oração
Querido Jesus,
ajuda-me a não julgar os outros,
mesmo que vistam de maneira diferente,
que tenham uma cor de pele diferente,
um formato de olhos diferente.
Ajuda-me a não julgar de imediato
se não compreender as atitudes dos outros.
Ajuda-me a tornar o mundo
Um lugar de paz.
Ámen!
Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amén

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

6ª FEIRA || 28 setembro
FAZER BEM EM NOME DE JESUS
Bom dia! Bom Dia! No próximo domingo, a leitura do Evangelho chama à atenção para a importância de
fazermos o bem em nome de Jesus. Vamos ouvir.

Texto
Do Evangelho segundo São Marcos
“Naquele tempo, João disse a Jesus: “Mestre, vimos alguém expulsar demónios em Teu nome e quisemos
impedi-lo, porque não era um dos que nos seguem”. Jesus, contudo, disse-lhes: “Não o impeçais, porque
não há ninguém que faça um milagre em Meu nome e vá logo falar mal de Mim. Quem não é contra nós é
por nós. Seja quem for que vos dê de beber um copo de água em Meu nome, porque sois de Cristo, em
verdade vos digo que essa pessoa não perderá a sua recompensa”.

Reflexão
O Evangelho conta-nos que no tempo de Jesus, já existiam aqueles que falavam e faziam milagres “em
nome de Jesus”. Perante isto, os amigos de Jesus criticavam estas pessoas. Mas Jesus defendeu-as, pois
falavam em Seu nome e não porque queriam tornar-se especiais.
Fazer o bem em nome de Jesus torna-nos melhores pessoas.
Para ser um bom cristão eu preciso de (escolhe as respostas certas):






Aprender a partilhar o pouco que tenho;
Ser egoísta e querer tudo para mim;
Ajudar quem precisa sem esperar uma recompensa;
Reconhecer a importância de todas as pessoas;
Desejar o mal aos que estão ao meu lado.

Oração
Um dos principais desejos de São João Bosco era o de formar “bons cristãos e honestos cidadãos”. Ajudanos Senhor a seguir-te para podermos ser bons cristãos! Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai
por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amén

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

