2ª FEIRA || 26 novembro
ABERTURA DO PRESÉPIO NO COLÉGIO
Bom dia! E uma boa semana. Encontramo-nos na última semana de novembro e aproxima-se a passos
largos um tempo muito especial, o Natal. Sabemos que nos aproxima pois tudo nos indica para isso: as
ruas, as montras, as praças enfeitadas e luminosas, os supermercados… Mas antes do Natal, somos
convidados a prepararmo-nos bem para essa grande festa. Por isso, temos o tempo do Advento- preparar
a vinda de Jesus.
Texto
Assim, hoje, para darmos o pontapé de saída e de
entrada neste tempo forte da Igreja e iniciarmos
um novo ano litúrgico, o colégio fará a abertura do
presépio exterior, como sinal e momento de nos
ajudar a entrar no verdadeiro sentido do Natal.
Jesus é a nossa luz e convida-nos, mais uma vez, a
segui-l’O porque Ele está connosco. Hoje, às
10h00, encontramo-nos junto do presépio para uma breve reflexão.

Mas como surgiu o presépio assim como o conhecemos hoje?
O presépio é talvez a mais antiga forma de caracterização do Natal. Sabe-se que foi São Francisco de Assis,
na cidade italiana de Greccio, em 1223, o primeiro a usar a manjedoura com figuras esculpidas formando
um presépio, tal qual o conhecemos hoje. A ideia surgiu enquanto o santo lia, numa de suas longas noites
dedicadas à oração, uma passagem do evangelho de São Lucas que lembrava o nascimento de Cristo.
Resolveu então montá-lo em tamanho natural, numa gruta da sua cidade. O que restou desse presépio
encontra-se atualmente na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.
Oração
Entreguemos este início de ano litúrgico a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus.
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 || 27 novembro
O SORRISO
Bom dia! Hoje, gostaríamos que pensasses nos efeitos que um sorriso pode produzir. Há um provérbio
escocês que diz: “O sorriso custa menos que a eletricidade e dá mais luz”.

Texto
O Superior dos Salesianos, Pe. Ángel Fernandez Artime, há dois anos
atrás partilhava no facebook a seguinte reflexão: “Acredito que o
sorriso cura, e que é das coisas mais belas da nossa condição
humana. O sorriso desarma, o sorriso enternece, o sorriso faz
desaparecer as distâncias. E se esse sorriso é de um menino ou
menina, se é de um bebé…então esse instante tem a sua luz própria.
Contudo, ainda não encontrei ninguém, ninguém na minha vida, nem aos “homens mais duros”, que não
fique indiferente perante o sorriso inocente e belo de uma criança, de um bebé. Hoje, o meu convite é
este: o de cuidarmos da nossa paz interior para que o nosso rosto expresse o que temos dentro de nós, e
que o sorriso, o nosso sorriso seja o nosso bilhete de identidade”.

Reflexão
A partir do que diz o superior dos salesianos, não deixemos que expressões de mau-humor, sérios
apareçam no nosso rosto, mas apenas expressões de alegria e acolhimento.

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

4ª FEIRA || 28 novembro
SER LUZ
Bom dia! Hoje falaremos de luz. A maneira de nos darmos com os outros faz a diferença. Não são as
palavras que convertem ou mudam as pessoas, mas as ações, as atitudes positivas. Ora escutemos lá a
seguinte história:

Texto
«Há muitos, muitos anos, numa cidade do Oriente, um homem caminhava pelas escuras ruas da cidade,
levando uma lâmpada de azeite acesa. A cidade era mesmo escura nas noites sem lua, como aquela. Num
determinado momento, encontra-se com um amigo. O amigo olha-o e depressa o reconhece. Dá-se conta
que é o seu amigo Dimis, há muitos anos cego. E pergunta-lhe:
- O que é que fazes por aqui, Dimis, com uma lâmpada na mão? Tu és cego… não vês!
Então o cego responde:
- Não levo uma lâmpada para ver o meu caminho. Conheço estas ruas como a palma das minhas
mãos, de cor e salteado, mesmo que escuras. Levo a luz para que outros encontrem o seu caminho e me
vejam a mim. Não é apenas importante a luz que me serve a mim, mas também a que uso para que possa
servir a outros.»
Reflexão
A história convida-nos a sermos luz para os outros: como? Com bons exemplos, ajudando sem interesse,
estar atento ao outro vendo se precisa de alguma coisa. O cego Dimis não tinha luz, mas era luz para todos
os outros na escuridão da cidade… Jesus é também a nossa luz que nos ilumina e conduz. Façamos dele
nosso exemplo e modelo.
Oração
Neste dia, rezemos por todas aquelas pessoas que no mundo vivem sem luz, ou seja, sem entusiasmo, sem
alegria.
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 || 29 novembro
«DEUS ESTÁ MESMO AO NOSSO LADO»
Bom dia! Saber que não é preciso ir muito longe para encontrar Deus que precisa de nós. Escutemos as
palavras do Superior dos Salesianos, Pe. Ángel Fernandez Artime, sobre este desenho:
Texto
«Esta vinheta/ desenho tocou um pouco a
minha sensibilidade e memória, porque é
muito fácil cair nessa tentação que se pode
chamar “tranquilizador de consciências” e que
nos leva a sentirmo-nos cómodos e bem,
porque temos bons sentimentos para com os
pobres que estão longe e até nos sentimos
tranquilos, porque rezamos por eles. Mas, não
nos sentimos desconfortáveis quando os
temos tão perto, mesmo ao nosso lado, como nesta banda desenhada, e lhe viramos as costas?
Estou convencido que o nosso mundo, as nossas sociedades, precisam de ações verdadeiras,
corretas, simples, porque as palavras não movem os corações, se não fizermos experiência. O Senhor Jesus
no-lo diz muitas vezes no Evangelho e muitas vezes fala-nos do nosso próximo… e como sermos próximo»
Reflexão
É importante darmo-nos conta de quem está ao nosso lado, e ali encontrar Deus. Este é o convite de hoje.
Mas hoje também recordamos o início da novena (9 dias) da Imaculada Conceição, a celebrar no dia 8 de
dezembro. Que Ela nos ajude a viver uma boa ação: de sermos como Ela, irmos ao encontro de quem
precisa.
Oração:
Pedimos a intercessão de Maria, que ajuda-nos a estar atentos às necessidades de quem nos rodeia.
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 || 30 novembro
TEMPO DE ADVENTO- PREPARAR O NATAL
Bom dia! No próximo domingo, dia 2 de dezembro, tem início o tempo do Advento. É o tempo distinto
para prepararmos os nossos corações para o nascimento do nosso Salvador: Jesus!
Hoje convidamos a escutar uma música, que embora seja brasileira, quer nos ajudar a preparar bem o
nosso coração para Jesus.
Texto

https://youtu.be/Ta_hgNZNswg
Com Jesus na minha vida é sempre Natal
Reflexão
A canção recorda-nos que Natal não é esperar pelo Pai Natal (Pai Noel) nem pelas prendas, mas esperar
por Jesus, recordar e viver do seu amor todos os dias.
Como Nossa Senhora, saibamos esperar pelo Menino e não tanto por prendas. Saibamos acolher Jesus e
todos os dias agradecer porque Ele está contigo e conta contigo.

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amém

Bom dia!

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

