23 de outubro
ALGUNS MOTIVOS PARA SERMOS FELIZES
E SABERMOS AGRADECER

Bom dia! Algumas vezes, esperamos a chegada de algum acontecimento especial para celebrar. Por
exemplo: uma festa, um aniversário, uma celebração familiar, um prémio importante…

Texto
E parece que só esses momentos é que nos fazem sentir felizes.
Mas são muitas mais as razões que temos para sermos felizes. Desde que nos levantamos até que nos
deitamos.
O que se passa é que não sabemos apreciar as coisas boas do dia-a-dia, do que está à nossa volta. Pensa
um pouco: os teus pais, os teus amigos, o tempo de recreio, o apoio e ajuda das pessoas que te querem
bem, a natureza…
Damos-te um conselho, mesmo que ainda sejas pequenino: aprende a viver a vida com verdade, com
alegria e coragem, com confiança em ti mesmo e nas pessoas que estão ao teu lado e te querem ajudar.
Temos muitos motivos para sermos felizes na vida … SAIBAMOS AGRADECER POR TUDO O QUE TEMOS.

Oração
Senhor, agradeço-te pela minha família, pelos meus amigos, pela alegria que tenho em mim, pela
natureza, pela minha capacidade de amar, pensar e partilhar.
Pai- Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

24 de outubro
ATREVE-TE A SER UM PRESENTE

Bom dia! Hoje convidamos a refletir sobre uma frase evangélica que Jesus disse: «Recebeste de graça, dá
de graça.» (Mt 10, 8)

Texto
A palavra «Graça», demos entender como gratuito. De certeza, que já passaste por alguma situação em
que não sabias o que oferecer a alguém. Ou será que nunca te aconteceu isso?
Pode acontecer, quando não a conhecemos muito bem, e é precisamente nestes casos onde
demonstramos que o melhor seria preocupar-nos em conhecê-la um pouco mais e saber os seus gostos.
Afinal… um perfume, um livro, um DVD, ou outro presente qualquer… sabes lá se a pessoa alguma vez vai
utilizar.

Reflexão
Por isso… que melhor presente para as pessoas que oferecermos a nossa proximidade, a nossa atenção, o
nosso interesse pelas suas coisas, a nossa escuta, o nosso apoio, colaboração, a nossa alegria…?
Podíamos fazer aqui uma lista de coisas… mas, de facto, que melhor presente, do que oferecermo-nos a
nós mesmos? De fazer sentir à outra pessoa que tenho algo a dar e que também ela é um presente para
mim, pois também tem algo a oferecer-me de si mesma.
Somos uma prenda para os outros: a nossa presença, a nossa palavra amiga de acolhimento, de conforto,
de aceitação.
Lançamos-te o convite: recorda que és um missionário da paz. Atreve-te a ser um presente para os outros
e darás muita alegria a quem recebe. E por outro lado, irás aperceber-te de que receberás um presente
também do outro.

Oração
Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

25 de outubro
MISSÃO SALESIANA

Bom dia! Hoje apresentamos as missões dos salesianos.
O Reitor Mor dos salesianos e a Madre Geral das salesianas continuam a tradição dos seus fundadores
(Dom Bosco e Madre Mazzarello) ao acompanharem aqueles que apresentam o pedido de serem
missionários.

Texto / vídeo
https://youtu.be/2N8488O_Yls

Reflexão
 Estes salesianos e salesianas, na sua vocação de consagração ao Senhor, sentem um outro apelo:
deixar o seu país e colocar-se na disposição de partir para onde forem enviados. O essencial das
suas vidas é o anúncio do evangelho, servir as crianças, jovens e as populações onde for preciso.

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

Com Maria, Missão de
PAZ!

26 de outubro

A DIFERENÇA
LANÇAR ESTRELAS NO MAR

Bom dia! Sabes, por vezes podemos pensar que ajudar os outros é uma perda de tempo, que não vale a
pena e que não faz grande diferença. A história que vamos escutar parece que nos diz o contrário…
Texto / Vídeo

https://youtu.be/Y4wMwSk6kw8
Reflexão
Podemos fazer muita diferença na vida das pessoas. Aquele jovem fez diferença na vida das estrela-do-mar
não as deixando morrer. Nós com uma boa ação, como fez o jovem da história, podemos dar alegria e paz
a quem está ao nosso lado.

Oração
Nossa Senhora, minha Mãe e Mestra, ajuda-me a ser um bom amigo e uma boa amiga
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

27 de outubro
O BOM PERFUME

Bom dia! Hoje somos convidados a ser missionários da felicidade e não só de paz. A felicidade é algo que
não se deve guardar só para nós. Deve ser partilhada! Escuta o texto que se segue:

Texto
Eram duas rosas, cada qual a mais bonita. Cresciam juntas, alimentavam-se da mesma terra, do mesmo ar,
do mesmo sol. Eram as flores mais belas do jardim. O sonho de ambas era espalhar beleza, perfumar,
tornar alguém feliz. Falavam entre si dos seus desejos.
Um dia, uma delas ficou calada por muito tempo e com um ar de quem estava triste. A outra perguntoulhe:
- Que se passa contigo, que hoje nem pareces a mesma?
A rosa respondeu:
- Estou muito preocupada porque, desejando tanto dar o que tenho de melhor aos outros, à minha volta
sobrevoam tantos mosquitos, que só fabricam veneno; aos meus pés rasteja a cobra que só mete medo às
pessoas. Não quero viver mais neste jardim. Vou murchar e deixar de existir.
A outra rosa respondeu:
- Não sejas tonta. Deixa que os maus façam o mal. Nós não podemos deixar de oferecer cor, perfume,
alegria aos que se aproximam de nós. Temos de conseguir que o bem seja mais forte que o mal, na certeza
de que o bem terá a ultima palavra.

Reflexão
Somos convidados, neste dia, a ser como as rosas: espalhar o bom perfume: alegria, amizade, de
solidariedade, de companheirismo, de interajuda.

Oração
Maria, nossa Mãe ajuda-nos a sermos missionários da felicidade.
Avé-Maria… Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

