2ª FEIRA || 03 dezembro
TEMPO DE ADVENTO
Bom dia! Iniciamos um novo tempo: o ADVENTO. Ainda se
lembram o que quer dizer Advento? – (Vinda; esperar
Aquele que há de vir). É um tempo muito especial por isso
tem de ser bem preparado.
Texto
O encontro que irá acontecer com Jesus, tem de ser muito
especial.
Já reparaste no que está na entrada/ hall do colégio?
Que mensagens nos irão chegar para nos ajudarem a
preparar o nascimento de Jesus?
Um dia, um discípulo falou e escreveu assim:

«Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação
está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os
vossos corações se tornem pesados… Portanto, vigiai e orai
em todo o tempo.»
Cf. Lc 21, 25-36

Reflexão
«Tende cuidado convosco… vigiai e orai»… há uma mensagem para nós. Diz para termos cuidado com o
nosso coração para que ele não fique pesado. Amanhã vamos tentar perceber porquê…
Hoje, neste início de Advento, acolhe a mensagem que te chega e rezamos juntos (A professora pode ler e os
alunos repetem, 1º ano)

Oração

Senhor Jesus,
Que os nossos corações não se tornem pesados.
Que os nossos olhos não se deixem ofuscar
pelas luzes artificiais do Natal que se avizinha.
Ilumina, Senhor, os nossos corações. Ámen
E neste tempo de preparação para a Festa da Imaculada Conceição, peçamos a Maria que nos ajude a
estar atentos, a termos cuidado… que como Ela vigiemos e rezemos. Avé- Maria…

.

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

3ª FEIRA || 04 dezembro
DESPERTA- NÃO TENHAS O CORAÇÃO PESADO
Bom dia! Se estiveram com atenção, ontem, o nosso telemóvel do hall tinha e tem uma mensagem de email. O apelo é a olharmos para o nosso coração e cuidar que não se torne pesado… vamos ver um
pequeno vídeo feito para este domingo que passou, 1º domingo do advento, que nos convida a despertar
neste para não termos um coração pesado.

Texto / Vídeo
Despertar

https://youtu.be/MlXCdGAVJ24
Reflexão
Será que compreendemos todos a que somos convidados a fazer? A mudar o coração, a dar um passo, a
sermos melhores. Por exemplo, escolher dizer palavras que alegram mais do que palavras que fazem os
outros estarem tristes. Pensa um pouco: quantas palavras tuas alegraram os teus colegas, pais,
professores, funcionárias??

Oração
Nesta semana de preparação para a festa da Imaculada peçamos a Maria que nos ajude dizer palavras
bonitas e alegres. Não deixes de tentar. Não deixes que o teu coração seja pesado.
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 || 05 dezembro
VOLUNTARIADO- UMA FORMA DE CUIDAR DO CORAÇÃO
Bom dia! Hoje, celebra-se o Dia mundial do voluntariado. Sabes o que é o voluntariado?
Texto
Propomos para este bom dia um pequeno vídeo de várias formas de voluntariado. Vê se consegues
entender todas:

https://youtu.be/lQe531C8ogY
Reflexão
 Que tipo de voluntariado conheces ou viste no vídeo? (Ex.: apanhar lixo da praia; apagar incêndio
(bombeiros); cuidar dos outros; cuidar da natureza; etc.).
 Um voluntário é alguém que se oferece para ajudar, sem esperar nada em troca; oferece o seu
tempo só pela felicidade que lhe dá deixar o mundo mais feliz;
 Tu podes ser já voluntário em casa, na escola, etc, sempre que te ofereces para ajudar, com um
sorriso e sem esperar nada em troca!
 O voluntariado é uma forma de termos o coração mais leve, pois damos sem esperar nada em
troca, e isso, é cuidar e estar atentos aos outros.
Oração
Neste dia de preparação para a festa da Imaculada Conceição, peçamos a Maria, que nos ajude a fazer
boas ações e a perdoar.
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 || 06 dezembro
«O PINHEIRINHO»
Bom dia! Já quase a saborear o fim- de semana, hoje trazemos um conto:
Texto
“Há muito, muito tempo, na noite de Natal, existiam três árvores junto do
presépio: uma tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Ao verem o Menino Jesus
nascer, as três árvores quiseram oferecer-lhe um presente. A oliveira foi a
primeira a oferecer, dando ao Menino Jesus as suas azeitonas. A
tamareira, logo a seguir, ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Mas o
pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou muito infeliz. As
estrelas do céu, vendo a tristeza do pinheiro, que nada tinha para dar
ao Menino Jesus, decidiram descer e pousar sobre os seus ramos,
iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isto aconteceu, o Menino Jesus
olhou para o pinheiro, levantou os braços e sorriu! E foi assim que o pinheiro foi escolhido para ser a
árvore típica de Natal.”
Reflexão
Hoje podemos pensar no que gostaríamos de oferecer a Jesus… e recebeste uma mensagem nesta
semana… oferecendo algo a Jesus manifestas que o coração estar a ser cuidado e está atento para ser leve
e cheio de bondade.
Oração:
Neste tempo de preparação para a Festa da Imaculada Conceição, peçamos a Maria, que nos ajude a
estar ao serviço, a ajudar quem preciso dentro daquilo que posso ajudar para a minha idade.
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
IMACULADA CONCEIÇÃO- PADROEIRA DE PORTUGAL
Bom dia! Amanhã temos uma festa muito bonita e importante para Portugal e também para as
comunidades Salesianas. É a festa de Nossa Senhora, Imaculada Conceição.
Texto
Foi nas cortes do reinado de Portugal, celebradas em Lisboa em 25 de Março de 1646, que El-Rei D. João IV
(O Restaurador) declarou tomar Nossa Senhora da Conceição como Padroeira do Reino de Portugal.
Perante a sua Corte, D. João IV declarou:
“…assentamos tomar por padroeira de Nossos Reinos e Senhorios, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora da
Conceição, na forma dos Breves do Santo Padre Urbano VIII, obrigando-me a aceitar a confirmação da
Santa Sé Apostólica e lhe ofereço em meu nome e do príncipe D. Teodósio, e de todos os meus
descendentes, sucessores, Reinos, Senhorios e Vassalos a Sua Santa Casa da Conceição sita em Vila
Viçosa.”
Desde esse dia, os reis nunca mais colocaram a coroa real na cabeça e só em ocasiões solenes a coroa era
posta sobre uma almofada, ao seu lado direito.
E nós continuamos a celebrar a 8 de dezembro o dia da Padroeira de Portugal.
E há mais! Sabiam que foi num dia 8 de dezembro que D. Bosco, fundador dos salesianos e salesianas,
começou a sua missão? Em 1841, em Turim, depois de conversar com um rapaz que precisava da sua
ajuda, D. Bosco propôs-lhe rezarem juntos uma Avé Maria. Por isso, este dia é mesmo muito importante
para todas as pessoas que dedicam a sua vida a educar segundo o estilo de Dom Bosco.
Neste dia, vésperas da festa da Imaculada Conceição, na missa que iremos celebrar, vamos todos colocar
o empenho de levar Jesus aos outros e levar todos a Jesus através da oração. Como fez Maria, Mãe de
Jesus. Por isso, o seu coração é tão bondoso e cheio de amor.
Oração
Vamos também hoje assinalar este dia com a oração de uma Avé Maria… pedindo por todas as
comunidades salesianas e que Nossa Senhora chame muitas raparigas para seguirem Jesus.
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

