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Segunda-feira, 12 de novembro 2018
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
INTRODUÇÃO
Esta semana que iniciámos é a Semana dos Seminários: um momento especial para olhar com mais
atenção para esta importante realidade da vida da Igreja. Um olhar de gratidão pelo imenso trabalho que
se tem realizado nos vários seminários, de forma discreta mas efetiva, em favor do povo de Deus.

TEXTO/REFLEXÃO
No contexto deste Ano Missionário importa sublinhar que os seminários formam discípulos para a missão
da Igreja de hoje. Uma missão que é impressionante pela amplitude da sua dimensão, e sedutora porque
arranca da experiência profunda e alegre da descoberta do Ressuscitado. Esta missão é de tal modo
apaixonante que continua a levar jovens e adultos a responder ao chamamento de Deus e a entrar no
seminário. Nesta semana, rezemos especialmente pelos nossos seminários

ORAÇÃO

Oração pelos seminários (projetar)

Deus trindade,
Juntos no caminho, queremos
sabes o quanto somos mendigos de Ti. comunidade enviada em missão
À beira do caminho procuramos a luz
que dá mais sentido aos nossos dias
e cura todas as nossas cegueiras.
Tu passas sempre pela nossa vida
e acendes em cada um de nós
o desejo de sermos Teus discípulos.

ser

Rezamos por todos os que arriscam seguirTe, especialmente os seminaristas e préseminaristas.
Rezamos ainda por todos aqueles que se
entregam totalmente a Ti e colocam a sua
vida nas Tuas mãos

Pedimos-Te que continues a despertar os
Na Tua estrada queremos ser corações adormecidos para que mais
formados.
jovens das nossas comunidades aceitem o
desafio de Te seguir.
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos,
Ser instrumentos da Tua graça.

Terça -feira, 13 de novembro 2018

SÍNODO DOS BISPOS
INTRODUÇÃO
Como já sabemos, terminou o Sínodo dos Bispos sobre o tema “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
Acabou o sínodo mas não a reflexão nem o processo sinodal. Saiu já um documento final que depois há-de inspirar
o Papa Francisco para escrever uma Exortação Apostólica. Assim a Igreja continuará a refletir e irá pôr em prática
as orientações que saíram deste encontro.
Os Padres Sinodais (assim se chamam os bispos que participaram no sínodo) quiseram escrever uma carta a todos
os jovens do mundo ao final de todos estes dias. É esta carta que vamos agora ver.

VÍDEO/REFLEXÃO

https://www.youtube.com/watch?v=nVq7aFqYnoM&fbclid=IwA

ORAÇÃO
Como dizia João Paulo II “A Igreja será jovem quando os jovens forem Igreja!”. Este é também o grande desejo
deste sínodo.

Todos:
Senhor Jesus, que nos fazes sentir parte da Tua Igreja, ajuda-nos a dar
o melhor de nós para que a Tua mensagem de amor chegue a todos
os irmãos e assim possamos ser tuas testemunhas no mundo de hoje.
Pai-Nosso… São João Bosco Todos: …rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quarta -feira-feira, 14 de novembro 2018

HÁ SEMPRE UMA SOLUÇÃO!
INRTODUÇÃO
Hoje, falamos duma característica emocional para o sucesso: é “não se focarem nos problemas”. Quando uma
pessoa se fixa num problema, as emoções tornam-se negativas e stressantes, e isso vai influenciar de forma
negativa o desempenho pessoal. Deste modo, as pessoas emocionalmente inteligentes, em vez de se "afundarem"
nos problemas, focam-se em procurar soluções para resolverem os resolver.
TEXTO
O Grande Mestre dividia a administração do mosteiro com um guardião. Certo dia, foi necessário substituir o
guardião. Então, reuniu todos os discípulos para escolher quem teria a honra de trabalhar diretamente ao seu
lado.
Levou-os até uma sala, onde, no centro, estava uma caixa de vidro, com um cofre lá dentro. À volta da caixa de
vidro, envolvia uma corrente presa por um cadeado, e numa parede estavam penduradas centenas de chaves, de
vários tamanhos e feitios. Disse-lhes o mestre:
- Vou apresentar-vos um problema: quem conseguir trazer-me o cofre em apenas dois minutos, será o novo
Guardião do Templo.
Assim que foi dado o sinal de início, cada discípulo corria, pegava o máximo de chaves, sem olhar ao tamanho nem
ao feitio, e tentava a sua sorte.
Contudo, havia um discípulo atento e calmo. Quando chegou à sua vez, ele pegou apenas numa chave, dirigiu-se
à caixa de vidro, introduziu a chave no cadeado e abriu-o, retirando o cofre de lá de dentro.
- Tu és o novo Guardião – disse o Grande Mestre para o discípulo.
Todos ficaram admirados e perguntaram-lhe como tinha conseguido. O novo Guardião respondeu:
- Enquanto vocês estavam preocupados em testar todas as chaves, reparei que apenas uma chave era da cor do
cadeado, e resolvi experimentar…
REFLEXÃO
Há problemas que exigem calma da nossa parte. Não nos devemos precipitar. Devemos pensar bem, sermos
ponderados.
Há outros problemas que não controlamos. Esses exigem de nós uma esperança que vai para além das nossas
forças; uma confiança e uma paz que só Deus é capaz de nos dar, porque é Ele que conduz a nossa vida e sabe a
razão da nossa existência.

ORAÇÃO
Ajuda-me, Senhor, a procurar o positivo, a focar-me em procurar soluções, em agradecer, elogiar, ver o
bom das coisas.
Avé, Maria,… Nossa Senhora Auxiliadora….. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Quinta -feira-feira, 13 de novembro 2018

BEATA MADRE MADALENA MORANO, FMA
Custe o que custar, importa andar
INTRODUÇÃO
Hoje apresentamos uma Irmã salesiana a caminho dos altares, Madre Madalena Morano. Mas quem foi esta
irmã?

TEXTO
 Nasceu na cidade de Chieri (Turim, Itália) a 15 de
novembro de 1847.
 Formou-se em Pedagogia
 Professora e catequista, consegue aos 30 anos
consagrar-se / entregar-se a Deus, o que já tinha
pedido na sua primeira comunhão.
 Em 1879 é Filha de Maria Auxiliadora, Salesiana, e
pede a Deus a graça de “continuar em vida até
completar a medida da santidade”.
 Em 1881 foi enviada para a Sicília, onde se dedica às
meninas e às jovens das classes populares.
 Dirigindo constantemente “um olhar para a terra e
dez para o Céu”, abre escolas, oratórios, internatos,
cursos profissionalizantes em muitos lugares da ilha.
Trabalhou na formação de numerosas vocações,
atraídas pelo zelo e pelo clima comunitário que se
criava em seu redor.
 Os Bispos, confiaram à sua evangélica criatividade
toda a Obra dos catecismos.
 Por causa de um tumor, Madre Morano morre em
Catânia, no dia 26 de março de 1908.
 O seu objetivo era de “nunca ser obstáculo à ação da


Graça
Papa S. João Paulo II proclamou-a bem-aventurada no dia 5 de novembro de 1994.

REFLEXÃO
Uma Irmã que sentiu o chamamento de Deus no seu dia-a-dia e a Ele se deu na missão junto das crianças,
jovens, especialmente, meninas, dando-lhes educação e formação para que fossem bons cristãos e
honestos cidadãos. «Custe o que custar, importa andar» era uma frase de Madre Morano muito
conhecida. Apesar das dificuldades devemos olhar sempre em frente com confiança. Deus nunca nos
abandona.

Sexta-feira-feira, 16 de novembro 2018

II DIA MUNDIAL DOS POBRES – 18 DE NOVEMBRO
INTRODUÇÃO
Bom dia! No próximo domingo a Igreja celebra o II Dia Mundial dos pobres, instituído pelo Papa Francisco
o ano passado. O tema desta ano «Este pobre grita e o Senhor o escuta» é retira do de uma oração que se
chama salmo.

TEXTO /VÍDEO
Vamos ver e escutar o que o Papa pretende para esse dia. Ele já deu e dá o exemplo. Não nos esqueçamos
de quem precisa uma mão. Façamo-lo com respeito e valorizemos a pessoa.
https://youtu.be/KSsOB0ttGms

ORAÇÃO
Pai Nosso…
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

