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Segunda-feira, 19 de novembro 2018

SEMINÁRIOS
INTRODUÇÃO

Ainda nos lembramos que a semana passada foi dedicada aos seminários! Hoje vamos ver um vídeo em
que o Padre Bernardo Trocado nos fala. O Padre Bernardo foi aluno dos Salesianos do Estoril e hoje é
Padre no Seminário dos Olivais, em Lisboa. Escutemos com atenção aquilo que nos diz acerca da decisão
de seguir Jesus até ao ponto de entrar no seminário e hoje ser padre.

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mSkxSja7mNk

REFLEXÃO
Do testemunho do Pe. Bernardo podemos destacar duas ideias: liberdade e felicidade.
Seguir o plano de Deus nas nossas vidas transmite-nos liberdade.
Viver o plano de Deus nas nossas vidas a sério é viver uma felicidade autêntica.

ORAÇÃO
Senhor, nosso Deus.
À beira do caminho procuramos a luz que dá mais sentido aos nossos dias e cura todas as nossas
cegueiras. Rezamos por todos os que arriscam seguir-Te, Em especial pelos seminaristas.

Terça -feira, 20 de novembro 2018

PEDRAS
INTRODUÇÃO
A nossa vida é cheia de coisas boas que algumas das vezes não reconhecemos como tais. Se agora pedíssemos
para escolher uma, provavelmente seria difícil porque muitas nos viriam à mente. Não as desperdicemos, tirandoas fora da nossa vida.
TEXTO
Certa vez, um homem caminhava pela praia numa noite de lua cheia. E ia a pensar:
— Se tivesse um carro novo, seria feliz.
— Se tivesse uma casa grande, seria feliz.
— Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz.
— Se tivesse uma família perfeita, seria feliz.
Até que tropeçou num saquinho de pedras. Pegou nele e foi atirando ao mar cada uma das pedrinhas,
continuando a dizer:
— Seria feliz se tivesse...
Foi fazendo isso até ficar apenas com uma pedrinha no fundo do saco. Ao chegar a casa, já com uma luz mais
intensa do que a da lua, percebeu que aquela pedrinha era um diamante muito valioso. - Meteu as mãos à cabeça
e pensou: “Quantos diamantes devo ter atirado ao mar?”
(Ilda Pires, Jóias de sabedoria, p. 90)

REFLEXÃO - Assim somos nós: possuímos tesouros preciosos e passamos tempo a desperdiçar o que temos por
perto ou dentro de nós. Cada momento, cada pessoa, cada dom é um diamante precioso e insubstituível. Que
pedras ando a deitar fora?
ORAÇÃO - Peçamos a Deus que nos ajude a reconhecer e a agradecer tudo o que de bom que temos e somos. Em
nome do Pai o e do Espírito Santo. Ámen. Pai Nosso… São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai…

Quarta -feira-feira, 21 de novembro 2018

EU ERA PEQUENO NEM ME LEMBRO
INTRODUÇÃO
A Igreja celebra hoje a festa de Nossa Senhora da Apresentação, Senhora Menina.
Vamos escutar uma canção do P. Zézinho: “Eu era pequeno”. Há uns anos atrás, foi uma canção muito
divulgada. A mensagem é sempre atual e que nos mostra como “quem encontra Jesus, sempre acaba
por voltar um dia a Ele”. E Maria é quem nos conduz a Ele.

VÍDEO/REFLEXÃO

https://youtu.be/3bSVDgyzHu4

ORAÇÃO
Rezemos juntos a Ave-maria.
Em nome do Pai …

Quinta-feira-feira, 22 de novembro 2018

A CESTA DE CARVÃO
Para seguir Jesus precisamos de O conhecer, como fazemos com os nossos amigos. E para conhecer
Jesus, temos a Bíblia, a Palavra de Deus. Escutemos o conto:
TEXTO
Esta é a história de um velho homem que morava com o neto num campo. Todas as manhãs, bem cedo,
o neto via o avô sentado à mesa da cozinha, muito atento à leitura dum livro com muitas páginas e muito
velhinho: era a bíblia. O neto admirava muito o avô e tentava imitá-lo em tudo, até a ler a bíblia. Um dia,
perguntou ao avô:
- Avô! Gostava de ler a bíblia como tu lês, mas não percebo as histórias e esqueço muitas coisas… Vale a
pena continuar a ler?
O avô, calmamente, colocou o carvão na lareira, virou-se para o neto e disse-lhe:
- Leva a cesta do carvão até ao rio e traz de volta a mesma cesta com água.
O rapaz assim fez, mas, como a cesta era de palha, deixava passar muita água. Quando chegou a casa a
cesta quase não tinha água. Ao ver o neto, o avô riu-se e disse:
- Terás de ser mais rápido da próxima vez.
E mandou-o de volta ao rio com a cesta para ver se conseguia trazer mais água. Desta vez, o neto correu
mais rápido, e mais uma vez a cesta chegou quase vazia a casa. Cansado, disse ao avô que era impossível
carregar a água numa cesta e foi buscar um balde novo. O avô disse-lhe:
- Não quero que vás buscar um balde. Quero que uses esta cesta. Tens de ter paciência.
O jovem lá voltou, convencido que seria impossível cumprir a tarefa. Encheu o cesto de água e correu
muito, muito, mas quando chegou onde o avô estava, o cesto já se encontrava vazio, novamente.
- Avô, não serve de nada! Vai chegar sempre vazio! – disse-lhe o neto, cansado da corrida.
- Não serve de nada?! – disse-lhe o avô. – Olha para a cesta!
O neto olhou e reparou pela primeira vez que a cesta parecia diferente. A cesta suja pelo carvão e pelo
tempo, estava limpa. Disse-lhe o avô:
- Meu neto! Isto é o que acontece quando lês a Bíblia. Podes não entender ou lembrar de tudo, mas
enquanto a lês, a Palavra de Deus muda e limpa o teu coração.
(Adaptado http://enigmasbiblicos.blogspot.pt/2010/05/biblia-e-cesta-de-carvao.html)

REFLEXÃO/0RAÇÃO
Peçamos a Deus que nos ajude a nunca desistirmos de O procurar.
Pai Nosso…

Sexta-feira-feira, 23 de novembro 2018

MÃE MARGARIDA
INTRODUÇÃO
Dia 25 deste mês, a Família Salesiana em todo o mundo celebra Mãe Margarida a mãe de Dom Bosco.
Após a morte do marido, ainda novo, não teve uma vida fácil para criar e educar três filhos e tendo a
sogra acamada. A sua grande preocupação era educar cristãmente os filhos. Mulher trabalhadora,
decidida e de muita fé em Deus.
VÍDEO

https://youtu.be/4OYVbjkWRsg

REFLEXÃO
Mãe Margarida não só acompanhou o filho João Bosco quando criança, estudante e seminarista mas
também quando ele já padre precisou dela. Dom Bosco tinha tantos rapazes a seu cargo e precisava de
uma mãe. E Mãe Margarida foi ajudá-lo.

ORAÇÃO
Ave-maria
Mãe Margarida, roga por nós

