2º|3 º ciclos – 2017/18
CI

3ª feira, dia 03 de outubro de 2017

QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS?
INTRODUÇÃO
Mês de outubro: mês do Rosário, um mês em que recordamos particularmente Fátima, local onde
ainda há pouco peregrinámos e recordamos. A Igreja celebra também o mês missionário, de um modo
especial no domingo 22 de outubro, dia Mundial das missões.

TEXTO
Celebramos o Centenário da última Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em Fátima.
E as irmãs salesianas estão em festa no próximo dia 7 de outubro pois a Ir. Linda Vieira celebra os seus votos
perpétuos.
Os votos perpétuos são a entrega que a irmã faz da sua vida a Deus para sempre, ou seja, diz de forma pública
que quer colaborar com Jesus, até ao fim da sua vida, para a felicidade dos jovens.

REFLEXÃO
Diálogo com os alunos sobre a peregrinação e o testemunho da Ir. Linda, ouvido no dia anterior.

ORAÇÃO
Avé Maria
Santa Jacinta e S. Francisco Marto, rogai por nós.

4ª feira, dia 04 de outubro de 2017

QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS?
INTRODUÇÃO
Para os pastorinhos, oferecer-se a Deus era também fazer pequenos e grandes sacríficos para que o coração
dos que fazem o mal pudesse mudar. Foi muitas vezes suportar toda aquela gente que desde a segunda
aparição nunca mais nos deixava em paz, pedindo tantas coisas e recados para Nossa Senhora. Foi também
fazer pequenos gestos de bondade a pessoas que não nos eram simpáticas, ou simplesmente obedecer
imediatamente à mãe quando ela pedia alguma coisa!

VÍDEO
Ouçamos o testemunho da Ir. Linda que se quis oferecer a Deus para sempre.

Youtube – testemunho da Ir. Linda Vieira - https://youtu.be/S-iuc1sRgTY

REFLEXÃO
Diálogo com a turma.

ORAÇÃO
Avé - Maria.

6ª feira, dia 06 de outubro de 2017

QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS?
INTRODUÇÃO
Ainda se lembram da pergunta que tem guiado os nossos bons dias desta semana?
Queres oferecer-te a Deus?

TEXTO
Esta mesma pergunta ouviu a Ir. Linda há 10 anos atrás! Depois de ter terminado a universidade e de ter feito
algumas experiências de aprofundamento da sua fé, sentiu dentro do coração uma pergunta muito parecida
aquela que os pastorinhos ouviram e começou à procura da resposta!
Era catequista na sua paróquia e sentia grande alegria quando podia falar de Jesus aos meninos; tinha
também uma grande vontade de ajudar os jovens a serem felizes, mas sobretudo, o mais importante é que
sentia que Jesus a amava muito e que ela queria responder a esse amor. Estas coisas pareciam pistas para o
caminho de descoberta de como se podia “Oferecer a Deus”
Começou a falar com um padre sobre estas coisas que lhe habitavam o coração e juntando as pistas decidiu
conhecer melhor as irmãs Salesianas.
Depois de viver dois anos com as irmãs, pediu para fazer o noviciado (tempo de maior preparação que
antecede a vida religiosa).
Amanhã, dia 07, na Igreja das Ferreiras, às 15.30h fará a sua profissão perpétua, ou seja, dirá para sempre o
seu Sim a Deus.

REFLEXÃO
(pode ser um tempo de partilha das opiniões dos alunos)

ORAÇÃO
Hoje, rezemos pela Ir. Linda para que em cada dia da sua vida diga sempre Sim a Deus na missão salesiana.

