2ª FEIRA || 07 janeiro
OS PRESENTES DOS MAGOS

Bom dia! E boa semana. Ontem celebramos os Reis Magos que seguindo a estrela encontraram Jesus,
Maria e José no estábulo.

Texto
Ainda se lembram dos nomes e quais foram os presentes que eles levaram…?
Baltazar, Belchior e Gaspar e ofereceram-Lhe ouro, incenso e mirra.
Já pensaram o que significa cada um dos presentes que os Reis ofereceram a Jesus?
O ouro significa realeza, ou seja, que Jesus é Rei

O incenso significa a fé. Simboliza a oração que chega até Deus e manifesta que Jesus é o Filho de Deus.

A mirra significa a mortalidade, ou seja, Jesus foi humano como nós. Jesus deu a Sua vida por amor. A
mirra era usada como óleo para perfumar os corpos. O mesmo foi usado para perfumar o corpo de Jesus.

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 || 08 janeiro
OURO E CINZAS

Bom dia! Hoje trazemos uma pequena história budista que nos quer ajudar a pensar como queremos
começar este ano 2019. Escutemos com atenção.

Texto
«Era uma vez um homem rico e ávido que, de repente, encontrou todo o seu ouro transformado em
cinzas. Ficou tão aflito que foi para a cama, deixando inclusivamente de comer.
Um amigo, sabendo da sua doença, foi visitá-lo e viu qual a causa do seu sofrimento. Disse-lhe então:
- Penso que não fazias bom uso das tuas riquezas. Mas agora escuta o meu conselho: estende um tapete
no teu bazar, mete-lhe em cima estas cinzas e finge que fazes comércio.
O rico fez como o amigo lhe tinha aconselhado. Quando alguém lhe perguntava: "Porque vendes cinza?"
ele respondia: "Vendo os meus bens".
Um dia, passou por ali uma rapariga órfã e muito pobre, mas sem qualquer sentimento de avareza no
coração. Ao ver o vendedor no seu bazar, disse-lhe:
- Senhor, o que é que tens aí para vender, oiro ou prata?
O rico respondeu:
- Queres, por favor, esse ouro e essa prata?
E ela pegou num pouco de cinzas, que imediatamente se transformaram em ouro.»
Parábola budista, in Juvenil 2.0
Reflexão
Para quem tem as mãos puras, sem maldade, a cinza torna-se ouro; para quem tem avareza, preguiçoso,
só quer as coisas para si no coração, o ouro transforma-se em cinza. E tu? Que sentimentos querem ter no
teu coração neste ano que começa? Vale a pena pensar nisto……

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 || 09 janeiro
OLHAR AS PESSOAS NOS OLHOS

Bom dia! Em continuidade com o tema da paz, esta acontece
com pequenos gestos. Gestos que fazemos todos os dias e que
têm muito significado: Saber sorrir, ser amável, disponível e
simpático, pode fazer a diferença na forma como vivemos e
convivemos uns com os outros. Por isso deixamos aqui
algumas propostas:

Texto
 Devemos dizer sempre "muito obrigado” e "por favor" e aprender a ser o primeiro a dizer "olá".
 Devemos sorrir muito, não custa nada e não tem preço.
 Quando alguém nos contar alguma coisa importante que lhe aconteceu, não devemos tentar
superá-lo. As pessoas também têm o direito de aparecer.
 Devemos elogiar em público e criticar em privado.
 Devemos admirar as pessoas pela sua criatividade e generosidade e não pela sua riqueza.
 É importante saber compreender as imperfeições dos amigos com a mesma sabedoria com que
sabemos compreender as nossas.
 Devemos ser abertos e acessíveis.
 Ser o primeiro a perdoar: quando o fizermos que seja a olhar nos olhos.
 O convite para o dia de hoje é que aprendamos a gostar: dos outros, de nós mesmos, da vida!

Reflexão
São 10 propostas que nos ajudam a viver em alegria e a aprender a viver com os outros, em favor da paz.
É muito importante quando conseguimos abrir os braços para acolher e respeitar e termos sempre uma
atitude que construa um ambiente pacífico. Vamos voltar a ler e escolhe uma proposta para o dia de hoje.

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

5ª FEIRA || 10 janeiro
O ESFORÇO… SEM ELE NADA SE CONSEGUE

Bom dia! Em plena semana em que falamos de paz, hoje gostaríamos que
pensasses numa atitude também ligada à paz e ao trabalho, à
responsabilidade: o EMPENHO. Contamos uma lenda acerca deste
“senhor”…

Texto/ Vídeo
Conta uma lenda, que o rei Tamerlan, encontrava-se desanimado depois de ter sofrido uma grande
derrota. Sentado na sua cama, contemplava a lona da sua tenda, considerando a possibilidade de
abandonar o campo de batalha, ou deixar-se apanhar e ser prisioneiro, para salvar pelo menos a sua vida.
Envolvido nestes pensamentos, os seus olhos “esbararam” com uma pequena formiga que tentava subir
uma e outra vez a lona da tenda, mas escorregava sempre e caía. Com persistência, conseguiu subir até
onde queria. O rei ao ver aquilo entendeu que devia fazer o mesmo: não se deixar levar pelo cansaço, pelo
desalento, pelo orgulho ferido… decidiu começar de novo sempre que encontrava uma dificuldade.
Reorganizou o exército, encorajou os seus soldados e conseguiu a vitória.

Reflexão
Uma lenda muito simples e breve e deixamos-vos com algumas questões para pensar:
 És capaz de te esforçares ou deixas-te dominar pela comodidade, pelo que é fácil, pelo que te
agrada mais?
 Já pensaste que o principal responsável pela tua formação, pelos teus estudos, és tu?
 Quanto esforço colocas na tua formação, nos teus estudos?


Que mensagem te chega da lenda?

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

6ª FEIRA || 11 janeiro
O BATISMO DE JESUS

Bom dia! No próximo domingo vamos recordar e celebrar o Batismo de Jesus. Deixamos-te um pequeno
vídeo sobre o mesmo. No tempo de Jesus e o batismo de Jesus foi diferente do dos nossos tempos.

Texto/ Vídeo
https://youtu.be/9Xn4bl9A0ns

Reflexão
 Com o batismo passamos a pertencer à grande família de Jesus, somos filhos de Deus e recebemos
o nome de cristãos para além do nosso nome próprio.
 Sabes a data do teu batismo e o porquê de terem escolhido o nome que tens? Deus chama-Te pelo
nome, Ele sabe o teu nome. E porque te chamou e te quer bem, alegra-te porque és filho de Deus.
 No dia do teu batismo, embora não assim tão direto, mas Deus através do sacerdote e dos pais e
padrinhos diz: «Tu (nome da criança) és meu filho muito amado, gosto muito de Ti!»

Oração
Peçamos a Jesus, por intercessão de Maria, que nos ajude a ser bons cristãos e alegrarmo-nos por ermos
filhos de Deus mesmo que muitas pessoas não entendam.
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

