5ª FEIRA || 03 janeiro
DE VOLTA… PEDINDO A PAZ

Bom dia! E bom regresso. Ainda em tempo de Natal voltamos para continuar o nosso caminho e que seja
um caminho marcado pela paz.

Texto/ Vídeo
No dia 1, primeiro dia do ano, foi o Dia mundial da Paz. É desejo de todas as pessoas que o novo ano seja
de paz e amor. Mas para que isso aconteça é necessário que a paz comece no nosso coração, no coração
do Homem e que a partir do ser humano a paz seja possível em todas as situações.

Vamos ver um pequeno vídeo do Papa Francisco, do mês de novembro de 2018, onde ele nos pede que
rezemos pela paz.

https://youtu.be/se-V_GJKYNw
Reflexão
A paz começa em cada um de nós. Começa na nossa idade. Começa aqui onde nos encontramos. Começa
com as nossas palavras e os nossos gestos.

Oração
Como nos pede o Papa Francisco, rezemos a Nossa Senhora, Rainha da Paz, que estejamos dispostos a
abrir o coração à paz, a sermos construtores de paz.
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

6ª FEIRA || 04 janeiro
EPIFANIA… OS REIS MAGOS

Bom dia! No próximo celebraremos a visita dos Reis/ Magos ao Menino Jesus, a Maria e a José: a esta
visita dá-se o nome de Epifania, a manifestação de Deus no Menino Jesus a todas as nações, a todos os
povos.

Texto/ Vídeo
Apresentamos um pequeno vídeo que te fará recordar um pouco a sua história e o que levaram ao
Menino.

https://youtu.be/z0J4gtnwk9o
Reflexão
Os reis seguiram uma estrela, ofereceram presentes, adoraram o menino e louvaram a Maria e José. Reconheceram
em Jesus o Rei que iria tocar os corações com uma mensagem de Amor.
Mas … e tu? Que presentes estás disposto/a a oferecer a o Menino?
Pensa um pouco… queres partilhar?

Oração
Confiemos a Maria os nossos desejos e as nossas ofertas para que Jesus seja conhecido.
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

