16 de outubro
A VIAGEM DA RAINHA

Bom dia! Hoje vamos ouvir um conto de uma rainha que quer tornar a todos felizes. Vamos saber o que
aconteceu.

Texto
Um dia, uma jovem rainha recebeu um presente muito especial: um cofre mágico, que levaria a felicidade
a todo o reino, assim que fosse aberto num lugar onde se respirasse a generosidade. A rainha começou a
viajar pelo seu reino à procura das pessoas mais generosas, e ao chegar perto delas abria o cofre. No
entanto, nunca acontecia nada, até ao dia em que, ao voltar para o castelo, encontrou um menino muito
pobre que pedia esmola. A rainha quis dar-lhe algumas moedas, mas a única coisa que levava consigo, era
aquele velho cofre. O menino pediu-lhe que lho oferecesse para o poder vender no mercado. No princípio,
a rainha resistiu àquele pedido, pois o cofre era muito valioso, mas, ao ver a pobreza daquela criança,
entregou-lho. Naquele momento, o menino abriu o cofre e no mesmo instante começaram a sair dele
todas as maravilhas que se podem imaginar, juntamente com músicas e letras que diziam: “Porque
procuras a generosidade nos outros? O bem começa, sempre, em ti mesmo!” Além de desfrutar das
maravilhas daquele cofre, a jovem rainha aprendeu a ser exemplo de bondade, tornando-se na melhor
rainha da história daquele país.
Pedro Pablo Sacristan

Reflexão



Também nós temos a vontade de ver os outros felizes.



Às vezes é mais fácil esperar que sejam os outros a ajudar e a ser generosos.



Deus colocou-nos nas mãos o poder de querer ou não ajudar os outros. E tu, como queres fazer?

Oração
Querido Deus, ajuda-nos a sermos bons e generosos. Pai-Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por
nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

17 de outubro
PAI NOSSO MISSIONÁRIO

Bom dia! Neste mês de outubro, em que a Igreja reza pelas Missões, o Papa Francisco relembra-nos que
Jesus enviou os apóstolos, e que nos envia a nós também para falarmos d’Ele a quem não o conhece. Hoje,
juntemo-nos a toda a Igreja e rezemos o Pai-nosso, mas de uma maneira um pouco diferente, pelas
missões no mundo inteiro.

Texto
Todos: Pai Nosso,
Leitor: Pai dos seis bilhões de pessoas que povoam a terra inteira
Todos: que estais no Céu;
Leitor: na nossa família, no nosso país, e em todo o mundo
Todos: santificado seja o Vosso nome;
Leitor: sobretudo na pessoa dos mais pobres e dos mais abandonados
Todos: venha a nós o Vosso reino;
Leitor: e aos irmãos dos cinco continentes sobretudo os que não Te conhecem
Todos: seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no Céu.
Leitor: para que todos vivam na justiça, na paz e no amor e sigam pelo caminho da verdade.
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
Leitor: às vítimas da fome e do ódio, da violência e da guerra, da miséria e da perseguição, da exclusão e
da injustiça, do analfabetismo e do abandono, da droga e do álcool, do desespero e da falta de sentido
para a vida.
Todos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
Leitor: mesmo a quem nos fez mal, nos odeia e nos persegue.
Todos: e não nos deixeis cair em tentação,
Leitor: de cruzar os braços diante dos problemas por egoísmo, por medo ou por cansaço.
Todos: mas livrai-nos do mal,
Leitor: sobretudo de esquecer ou ignorar o vosso apelo missionário de amar e servir todas as pessoas
Todos: ámen.

# Não temas! Transforma o
mundo!

18 de outubro
OS SAPATOS

Bom dia! Hoje trazemos um pequeno vídeo que nos colocará numa atitude de sinceridade apesar de
desejarmos tanta coisa. E a recompensa vem.

Texto / vídeo
https://youtu.be/UaGgBEgR0jI
Reflexão
 Apesar de desejarmos tanto uma coisa, acima de tudo há que ser sincero e fazer o que é a coisa
certa. Algo que encontro e não é meu, devo restituir, mesmo que gostasse muito de ter.
 Um dia seremos recompensados pelos nossos atos de bem.

Oração
Avé-Maria… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

19 de outubro

PEQUENAS AÇÕES PODEM MUDAR O MUNDO

Bom dia! Muitas vezes pensamos que para estar ao serviço dos outros precisamos dedicar muito tempo
da nossa vida. Mas será que é mesmo assim? Vamos ver.
Texto / Vídeo

https://youtu.be/KkIlj-qESU0
Reflexão
Ao realizar estes pequenos gestos, no dia-a-dia, não se perde assim tanto tempo. Se contarmos o tempo,
nenhum dos gestos demorou mais do que 10 segundos.  Pequenos gestos podem mudar o mundo!

Oração
Guia: Pedimos-te Senhor, que acompanhes os missionários, aqueles que deixaram a sua casa, a sua
família, e partiram para um país diferente com a única vontade de Te dar a conhecer a mais e mais
pessoas. Para que tenham a força e a coragem de ultrapassar todas as dificuldades. Oremos ao Senhor.
Todos: Ouvi-nos Senhor!
Guia: Querido Deus, dá-nos a capacidade de estar atento ao outro e ao que me rodeia, todos os segundos
da minha vida. Oremos ao Senhor.
Todos: Ouvi-nos Senhor! Guia: E pedimos a proteção de Nossa Senhora, rezando-lhe: Avé Maria… Nossa
Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

20 de outubro
A DEUS O QUE É DE DEUS

Bom dia! No tempo de Jesus, nem todos gostavam d’Ele, nem do que Ele dizia. De uma maneira ou de
outra, essas pessoas tentavam criar situações embaraçosas, à espera que Jesus faltasse à Verdade. É uma
situação destas que iremos ouvir no Evangelho do próximo domingo.

Texto
Certo dia, uns homens quiseram apanhar Jesus numa armadilha. Não daquelas em que se cai no buraco,
mas sim para enganar Jesus, para Ele dizer o que não era correto. Aproximaram-se d’Ele e fizeram-lhe a
seguinte pergunta: - Mestre, nós sabemos que és bom e ensinas a Verdade. Por acaso, devemos pagar o
imposto ao imperador? Mas Jesus, olhando para eles, percebeu logo tudo. Percebeu que eles queriam
passar-lhe uma rasteira. Então, pediu-lhes uma moeda e perguntou: - De quem é esta imagem? E eles
responderam: - É de César. Jesus disse: - Muito bem, então dá a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus. Com esta resposta, eles é que foram apanhados e ficaram sem reação. Voltaram para casa,
envergonhados, pois não conseguiram enganar Jesus.

Reflexão


E o que é que nós aprendemos com isto: de dar a Deus o que é de Deus?



Quer dizer que a Deus apenas interessa uma coisa: a nossa vida e a felicidade de cada um.  Para
isso devemos oferecer o nosso coração a Deus, sermos seus amigos, fazer o que Ele nos pede,
como por exemplo, ajudar os outros, ser bem comportado, ser bom filho…

Oração
Jesus, ajuda-nos a sermos bons e a amar, seguindo sempre o teu exemplo.
Pai-Nosso… Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

# Não temas! Transforma o
mundo!

