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2ª feira, 06 de novembro de 2017
CUMPRIMENTAR
INTRODUÇÃO
Cumprimentar as pessoas conhecidas com quem nos cruzamos é um princípio de boa educação. É um gesto
de simpatia. É dizer-lhes que olhamos para elas e as saudamos.

TEXTO
Um homem trabalhava num frigorífico.
Um dia, quando terminou o seu horário de trabalho, foi a uma das câmaras frigoríficas para fazer uma
inspeção de última hora, mas por uma fatalidade, a porta fechou-se e ele ficou trancado.
Ainda que tenha gritado e batido na porta com todas as suas forças, ninguém o ouviu. A maioria dos
funcionários já tinha ido embora e era impossível ouvir os gritos vindos de dentro da câmara.
Cinco horas mais tarde, quando o homem já estava à beira da morte, alguém abriu a porta. Era o segurança
que lhe salvou a vida.
Após recuperar-se, o homem perguntou ao segurança como foi possível ele passar e abrir a porta, quando
isso não fazia parte da rotina do seu trabalho.
O segurança explicou: “Eu trabalho nesta empresa há trinta e cinco anos”. “Centenas de trabalhadores
entram e saem todos os dias, mas você é o único que me cumprimenta pela manhã e se despede de mim à
tarde”.
Os outros tratam-me como se eu fosse invisível.
Hoje, como todos os dias, você me disse “OLÁ” na entrada, mas não ouvi o seu ‘ATÉ AMANHÃ”. Espero o seu
“olá” e o seu “até amanhã” todos os dias. Para você eu sou alguém...
Ao não ouvir a sua despedida, sabia que algo podia ter acontecido...

REFLEXÃO
A quem saúdas e cumprimentas quando chegas à escola? Só as pessoas de quem gostas ou consideras
importantes? Sejamos humildes e tenhamos sempre uma saudação simpática para com todos.
Precisamos de dar e receber provas de atenção, carinho, respeito, perdão, paciência.

ORAÇÃO
Senhor, ensina-nos a compreender o verdadeiro sentido de te chamarmos Pai para não fazermos distinções
entre as pessoas.
Pai – Nosso… Em nome do Pai …

3ª feira, 07 de novembro de 2017
S.JOÃO DE DEUS
INTRODUÇÃO
Hoje iremos conhecer um santo português: São João de Deus. Grande assistente dos pobres e doentes.

TEXTO
João Cidade, nasceu em Montemor-o-Novo a 8 de março de 1495.
Com apenas 8 anos sai de casa para trabalhar no campo, em território espanhol, onde acabou por se alistar
no exército. Depois de várias vicissitudes volta para casa, mas, tomando conhecimento do falecimento dos
seus pais, decide voltar para Espanha.
Conta-se que a sua conversão ocorreu em Granada ao ouvir os sermões de São João de Ávila. Aí confessou
publicamente os seus pecados. Em 1539, funda na mesma cidade um hospital para doenças contagiosas e
incuráveis, tendo-se dedicado de corpo e alma a este serviço. Neste sentido funda a ordem dos Irmãos
Hospitaleiros. Ficou conhecido como São João de Deus e como padroeiro dos hospitais, enfermeiros e
doentes.
Dedicou-se sobretudo aos doentes com problemas psíquicos e considerados loucos. Normalmente, estes
doentes eram maltratados. João dizia: " Que Jesus Cristo me conceda a graça de um dia possuir um hospital
no qual eu possa acolher os pobres abandonados e os infelizes privados do raciocínio, para eu curá-los como
precisarem e nunca mais recebam maus tratos”.

REFLEXÃO
João depois de levar uma vida completamente dedicada a outra área, converteu-se e dedicou-se totalmente
à causa dos mais fragilizados da sociedade. No século XVI este serviço de apoio aos doentes foi considerado
bastante inovador e, ainda hoje, o apoio a pessoas em situação precária, é característico dos sucessores de
São João de Deus. Que o seu testemunho nos interpele sobre a quem podemos dedicar a nossa vida.

ORAÇÃO
Que fazemos nós pelos outros? Pelos que sofrem? Senhor, tal como São João de Deus, queremos ser
instrumentos nas Tuas mãos para servir os que mais precisam.
Pai nosso… São João de Deus, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Recordar aos alunos inscritos no MJS – 5ºe 6 anos (ADS) e 7º, 8º e 9ºano (Clube Bosco) – que na próxima
sexta, dia 10, há encontro para todos. Comparecer no hall do colégio às 14.40h com o lenço da promessa.

4ª feira, 08 de novembro de 2017
S. JOÃO PAULO II

INTRODUÇÃO
Claro que nenhum de vocês se lembra do ano de 1978. No entanto, neste ano ocorreu um evento marcante
para a Igreja: o cardeal Karol Jozef Woityla tornou-se no Papa João Paulo II. Mais recentemente, a 27 de abril
de 2014, foi declarado santo pelo Papa Francisco. Vamos ouvir uma das mensagens que nos deixou.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=ZCvSzsxT1_w

REFLEXÃO
Na Eucaristia de início do seu Pontificado, João Paulo II parece que nos fala diretamente, hoje, a nós dos “Não
temas!”
Este é também o lema que o Colégio nos propõe para este ano “ Não temas. Transforma o mundo”. O seu
enorme testemunho e dedicação às causas humanas, políticas e diálogo inter-religioso, concederam -lhe
muitas homenagens e prémios. São João Paulo II é também conhecido por ter dedicado grande energia aos
jovens e à causa da santidade juvenil. Foi ele o impulsionador da Jornada Mundial da Juventude Cristã. Foi
também ele que disse que “precisamos de Santos jovens, sem véu ou batina, que vão ao cinema, que saibam
namorar na pureza e castidade, que amem a eucaristia, que não tenham medo de viver no mundo; jovens
normais, abertos, sociáveis e alegres. Será que temos alguma destas coisas?

ORAÇÃO

São João Paulo II, abençoa os jovens, que foram a tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, A voltar a
dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra.
Pai-Nosso…
São João Paulo II, rogai por nós.

5ª feira, 09 de novembro de 2017
SANTA TERESS DE CALCUTÁ

INTRODUÇÃO
Bom dia. Outro exemplo de santidade foi o de Madre Teresa de Calcutá. Prestemos atenção a este
testemunho de vida.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCQyeAZo5I

REFLEXÃO
Dizia D. Bosco a Domingos Sávio que a santidade é viver alegre, cumprir os seus deveres e manter a amizade
com Jesus.
Apesar das adversidades, vemos isso em Madre Teresa de Calcutá: sorria quando certamente lhe apetecia
chorar, fazia o bem e cumpria bem a sua missão, e deu de graça o que recebia de graça de Deus: o amor.
Vivendo estas três condições qualquer um de nós também pode ser santo.

ORAÇÃO

Peçamos a intercessão de Santa Teresa de Calcutá para que possamos viver alegres nas adversidades.
Avé Maria…
Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

6ª feira, 10 de novembro de 2017
EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO - Evangelho segundo São Mateus (Mt 25, 1-13)

INTRODUÇÃO
Bom dia! No evangelho do próximo domingo, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola. Ele usa a imagem
de um casamento judeu, em que os convidados preparavam a chegada do noivo com lamparinas acesas.
Jesus quer alertar-nos para a atitude que devemos ter enquanto cristãos.

TEXTO
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: «O reino dos Céus pode comparar-se a
dez mulheres, que, tomando as suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo. Cinco eram insensatas e cinco
eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as
prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite de reserva. Como o esposo se demorava, adormeceram. No
meio da noite chegou o esposo. Então, as mulheres levantaram-se todas e começaram a preparar as
lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: ‘Dai-nos do vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a
apagar-se’. Mas as prudentes responderam: ‘Talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-lo aos
vendedores’. Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo. Ao regressarem ele respondeu-lhes: ‘Agora
vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que chegarei».

REFLEXÃO
“Estar preparado” passa por descobrirmos na nossa vida os projetos de Deus para nós e procurar concretizálos, com alegria e entusiasmo. Não há hora marcada para fazer o bem! A qualquer momento devemos estar
preparados. O encontro que Jesus nos relata pode acontecer hoje: ao ajudarmos o nosso colega que tem
dúvidas, ao ajudarmos aquele idoso do nosso prédio a subir as escadas ou ao contribuirmos numa campanha
de solidariedade.

ORAÇÃO
Senhor, não quero que a Tua chegada me apanhe desprevenido, pois me alertas a estar preparado para o
encontro com o próximo. Ajuda-me a ser fiel ao Teu amor.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Recordar aos alunos inscritos no MJS – 5ºe 6 anos (ADS) e 7º, 8º e 9ºano (Clube Bosco) – que, hoje, dia 10,
há encontro para todos. Comparecer no hall do colégio às 14.40h com o lenço da promessa.

