30 de outubro
A TUA MISSÃO… LEVAR JESUS, A FELICIDADE
REZEMOS PELA IGREJA PERSEGUIDA

Bom dia! Bom Dia! Hoje gostaríamos de falar de missionários que, em algumas partes do mundo, não
podem dizer em voz alta que gostam de Jesus, como nós fazemos. Nesses lugares o risco de serem presos
e maltratados, por causa de Jesus, é muito grande. Estas pessoas – famílias inteiras, padres, missionários –,
passam por momentos muito difíceis, mas nunca perdem a alegria pois têm Jesus no coração.

Texto / Vídeo
https://youtu.be/-nZ9KlfFfEs

Reflexão
Jesus é a felicidade. Ele dá-nos força e alegria em todos os momentos. Ele ajuda todos aqueles que
precisam da sua ajuda. A nossa missão é rezar por eles e nunca deixar de falar com Jesus sobre eles.

Oração
- Jesus, hoje rezamos por todas as pessoas que são perseguidas, para que a coragem e a esperança nunca
desapareçam das suas vidas. Rezamos com a oração que Tu nos ensinaste.
Pai- Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

31 de outubro
1 DE NOVEMBRO, DIA DE TODOS OS SANTOS

Bom dia! Bom Dia! Amanhã será feriado. A Igreja celebra o Dia de Todos os Santos. Celebramos, assim,
todas aquelas pessoas que viveram segundo os ensinamentos de Jesus e que já estão no céu, junto de
Deus, a olhar por nós. Hoje, vamos ouvir o testemunho de alguém que visitou a casa de São Domingos
Sávio que é um desses santos. Domingos Sávio foi aluno de D. Bosco, um padre que ajudou muito as
crianças e jovens sem pai e mãe, e ajudou a caminhar com Jesus e a amar a Deus. Domingos Sávio foi um
jovem muito especial.

Texto / Vídeo
https://youtu.be/VqV4GbBwD_s
Reflexão
Domingos Sávio foi um adolescente muito feliz, porque fazia sempre o bem e tinha amigos verdadeiros.
Devemos aprender com ele a sermos bons e a termos bons amigos.
Ajudar a sermos todos bons amigos. Se fizermos a nossa ação boa e a nossa missão de paz, o mundo, as
pessoas viveram mais felizes. Transforma o coração dos teus amigos e tu, deixa que Jesus transforme o
teu.

Oração
Senhor Jesus, Quero ser santo, mas sei que não é fácil. Ajuda-me a seguir o exemplo de Domingos Sávio A
ser amigo, alegre e cumpridor do meu dever. Ajuda-me a fazer sempre as escolhas certas.
Pai Nosso…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Com Maria, Missão de
PAZ!

