2ª FEIRA || 19 novembro
UMA OVELHA GENEROSA
Bom dia! Esperamos que se encontrem bem. Hoje
iremos ouvir uma história escrita por António Torrado,
sobre uma ovelha que era muito generosa.
Texto
«Era uma ovelha muito generosa. Sabem o que é ser
generoso? É gostar de dar, dar por prazer. Pois esta
ovelha era mesmo muito generosa. Quando lhe
pediam, dava sempre lã.
Vinha uma velhinha e pedia-lhe um xailinho de lã para
o Inverno. A ovelha dava.
Vinha uma menina e pedia-lhe um carapuço de lã para ir para à escola. A ovelha dava.
Vinha um rapaz e pedia-lhe um cachecol de lã para ir à bola. A ovelha dava.
– Ó ovelha, não achas de mais? Xailes, carapuços, cachecóis, meias... É só dar, dar...
– Não se ralem – respondia a ovelha. – Vocês não aprenderam na escola que a vaca dá leite e a ovelha dá
lã? É o que eu estou a fazer.
Apareceu a Dona Carlota, afadigada:
– Eu só queria um novelozinho para fazer um saco para a botija. Ainda chega?
Pois claro que chegava. A ovelha a dar nunca se cansava. Veio a Dona Alda, muito atarantada:
– Eu só queria um novelozinho para acabar uma manta. Ainda chega?
Pois claro que chegava. A ovelha a dar nunca se cansava.
E eram coletes, camisolas, golas, golinhas, luvas... que as pessoas até estranhavam que a lã não acabava. A
ovelha sorria e tranquilizava:
– Não acaba. Nunca acaba. Conhecem aquele ditado: "Quem dá por bem, muito lhe cresce também"?
Pois é o que eu faço. E a ovelha generosa lá foi atender uma avó, que precisava de um novelo para um
casaquinho de bebé, o seu primeiro neto que estava para nascer...
Reflexão
"Quem dá por bem, muito lhe cresce também". O que será que isto quer dizer?
Costumas ser generoso? Ou preferes guardar tudo para ti?
Que coisas tuas já ofereceste a outras pessoas?
Oração
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

3ª FEIRA || 20 novembro
DIA UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
Bom dia! Hoje celebra-se o Dia Universal dos Direitos da criança.
Vamos ver um pequenino vídeo que fizeram para este dia: «What
about us?- Então e nós?»- A Unicef, entidade/ organismo que
trabalha e defende os direitos da criança, procura chegar a todos.

Texto / Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Y6BajZ0hoLY
Reflexão
 Sabemos que em muitos países do mundo as crianças não têm tantos direitos e oportunidades
como em Portugal.
 Mas em todos os países do mundo as crianças devem ter uma palavra a dizer quando se trata do
seu futuro.
 Direitos como à educação, ir à escola, a brincar, a uma habitação, cuidados de saúde… nem sempre
são vividos por todos.
Oração
Todos: Senhor da vida,
Hoje pedimos-te por todas as crianças do mundo,
Para que possam ser aquilo que Tu desejaste.
Que tenham toda a dignidade
E qualidade de vida que merecem.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

4ª FEIRA || 21 novembro
APRESENTAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Bom dia! Hoje celebramos a Festa da Apresentação de
Nossa Senhora. Recordamos, de forma especial, toda a
entrega e dedicação que Nossa Senhora teve com
tudo aquilo que Deus lhe pedia. Por isso Nossa
Senhora é para nós modelo de generosidade. Vamos
ler um episódio da vida de Maria que mostra bem a
sua generosidade.

Texto
Do Evangelho de São Lucas
«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. (…) Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois
regressou a sua casa.»

Reflexão
Nossa Senhora vai para casa da sua prima Isabel para a ajudar. Por isso, mostra-nos que a generosidade
não é apenas material, mas da disponibilidade que tenho de usar do meu tempo para ajudar outros.
- No meu dia-a-dia dedico tempo a ajudar os outros? De que forma?
- Que compromisso de generosidade quero assumir para cumprir no dia de hoje?
(em silêncio respondemos a estas perguntas)

Oração
A Nossa Senhora pedimos:
Maria, mãe de Jesus e nossa mãe,
Ensina-me a ser generoso e a partilhar e a amar como tu o fazes.
Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

5ª FEIRA || 22 novembro
SANTA CECÍLIA, PADROEIRA DOS MÚSICOS
Bom dia! Hoje recordamos e celebramos mais uma Santa da Igreja, exemplo e
modelo de fé e de coragem: Santa Cecília. O que sabemos desta Santa?
Texto
Santa Cecília era filha de um senador romano e cristã desde criança. Contra sua
vontade, a bela jovem foi prometida em casamento pela família a um homem
chamado Valeriano, a quem confessou na noite de núpcias estar sob a proteção
de um anjo, desejando manter a virgindade e a pureza cristã.
Valeriano ficou impressionado e acedeu ao desejo da esposa, convertendo-se ao
cristianismo.
Santa Cecília foi submetida a castigos, como banhos de água a
ferver e inalação de vapores em prisão domiciliária, mas
escapou ilesa à morte e ainda converteu alguns soldados.
Frustrado, o governador mandou executar a santa, sendo
preciso três golpes para deitar Cecília por terra. Santa Cecília
caiu mas o seu pescoço não cedeu. Foi nesta posição que a
santa foi encontrada, com o corpo ainda incorrupto no século
XVI e foi nesta posição que ela foi esculpida para a posterioridade.
Santa Cecília é a santa da Igreja Católica com mais basílicas e igrejas na Europa. É a padroeira da música
sacra, dos músicos e dos poetas. Diz-se que Santa Cecília cantou a Deus enquanto morria martirizada e que
mesmo após resistir aos três golpes no pescoço ainda se ouviam os seus cânticos.
Reflexão
A vida de Santa Cecília pode impressionar um pouco, mas da vida desta santa valoriza-se a fé e a coragem
em não dizer não a Jesus e manter-se firme.
Oração:
Pedimos a Santa Cecília que nos ajude a ser fortes como ela em dizer sim a Jesus. E com Maria, dizemos:
Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amén

Bom dia!

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

6ª FEIRA || 23 novembro
FESTA DE CRISTO REI
Bom dia! Este Domingo a Igreja celebra a Festa de Cristo
Rei. Pois é! Nós aclamamos Jesus que é Rei. No entanto não
é um rei como aqueles que conhecemos das histórias ou da
História. Não é um rei que reina num país. Jesus é um Rei
muito mais importante, pois é o Rei do Universo. Um rei
que deu a vida por amor. Escutemos um texto que nos fala
disto:
Texto
Evangelho segundo São João
«Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». E Jesus respondeu-lhe: «Perguntas isso
por ti mesmo ou porque outros to disseram de Mim?». Pilatos respondeu-Lhe: «A tua gente e os sumos
sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que foi que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino não é deste
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos
judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe:
É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele
que é da verdade escuta a minha voz».
Reflexão


Nesta importante passagem da Bíblia, vemos Pilatos, governador romano, a perguntar a Jesus se é
rei. Jesus é Rei, mas não é um rei como estamos habituados a ver. É um Rei de paz, de justiça e
alegria. Um rei que nos ensina o que é ser justo, verdadeiro e qual o caminho da felicidade: sermos
amigos uns dos outros, procurar sempre o bem e ajudarmos. Isto é dar a vida. Por isso, muitas
vezes pedimos que Jesus reine nos nossos corações, para sermos como Ele.

Oração
Rezemos a oração que Ele nos ensina: Pai Nosso… Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

Bom dia!
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

