2ª FEIRA || 21 janeiro
ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
Bom dia! Começamos uma nova semana. E uma semana especial: é a Semana de Oração pela unidade
dos cristãos.

Texto

Mas muitos de vocês devem estar a perguntar: mas o que é isso- Semana de Oração pela unidade dos
cristãos? É uma semana de oração em que se pede por todos os cristãos para que vivam como irmãos.
Segundo o Papa Francisco, “devemos rezar para que todos os cristãos voltem a ser uma só família,
coerente (verdadeiro) com a vontade divina (Deus), que quer “que todos sejam um”.
A frase que acompanha esta semana é: «Procurarás a justiça, e nada para além da justiça». Justiça numa
linguagem da Bíblia significa verdade.

Reflexão
No Cristianismo existem várias Igrejas com os seus «chefes» e comunidades que embora pensem diferente
em algumas coisas, há algo que os une e é à volta disso que se reúnem e querem crescer: a fé em JESUS
CRISTO. E é para isto que o Papa Francisco e Papas anteriores pedem a cada um de nós nesta semana.

Oração
Hoje rezamos a oração que nos une como irmãos e juntamo-nos ao Papa nesta cadeia de oração: O Pai
Nosso... Nossa Senhora, Mãe da Igreja… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

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

Bom dia!

3ª FEIRA || 22 janeiro
LAURA VICUNHA
Bom dia! Hoje as Irmãs Salesianas estão em festa. Celebramos e recordamos uma adolescente, aluna das
Irmãs na Argentina, Laura Vicunha.

Texto/powerpoint (ABRIR)
Apresentamos um pouco da sua vida. Uma menina que acolheu Deus na sua vida e a entregou pela
conversão da mãe. (pp com acesso próprio)

Oração
Continuamos unidos a todos os cristãos nesta semana de oração pela unidade e juntos rezamos
Pai Nosso… Nossa Senhora, Mãe da Igreja… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!
Nota: Hoje começam também as Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, encontro
de jovens com o Papa. Rezemos para que tudo corra bem.

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

4ª FEIRA || 23 janeiro
A UNIÃO FAZ A FORÇA

Bom dia! De vez em quando há exemplos que são necessários ouvir para destacar a importância de se
manter a união entre as pessoas…até na própria família. Vejamos o exemplo desta história, que sendo
muito conhecida, nos ajuda a refletir neste tema.

Texto
Um agricultor já idoso tinha vários filhos jovens que se
desentendiam entre si. Os seus pais não conseguiam que
houvesse harmonia entre eles.
Um dia o agricultor juntou-os e mandou trazer um molho
de varas (paus). Atou-os, fez um molho e depois
perguntou qual deles se atrevia a partir o molho.
Um atrás do outro, todos se esforçaram para o conseguir, mas nenhum obteve sucesso na sua tentativa.
Então o agricultor desatou separou os paus e pegando um a um, mostrou-lhes como era fácil parti-los.
Depois disse-lhes:
- Meus amigos: se estais todos unidos, ninguém poderá vencer-vos, como o molho de paus; mas se estais
divididos e sois inimigos, a primeira pessoa que vos queira fazer mal fá-lo-á facilmente.

(Esopo)

Reflexão
Muitas vezes a causa da divisão, das dificuldades, nas nossas relações (com colegas, amigos, familiares, até
mesmo de religião) acontece porque só pensamos em nós. Devemos antes fortalecer a união que nos faz
sentir bem uns com os outros e contribuir para que sejamos todos felizes. Unidos há mais força. Sozinhos
não temos tanta e não resistimos tanto. A União faz a força.

Oração
Unidos a todos os cristãos e pedindo a união e unidade entre nós
Pai Nosso… Nossa Senhora, Mãe da Igreja… 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 || 24 janeiro

SÃO FRANCISCO DE SALES

Bom dia! Hoje temos mais um Santo muito importante para os salesianos e salesianas: S. Francisco de
Sales. Foi este Santo que deu o nome ao grupo dos salesianos e salesianas. Assim o quis D. Bosco.

Vídeo (ABRIR)

Texto
Trazemos hoje algumas atitudes que S. Francisco de Sales convidava a viver e que D. Bosco valorizou e
propôs para toda a Família Salesiana, logo ara cada um de nós. Vamos espreitar quais são: (pp com acesso
próprio)

Oração
Convidados a viver estas atitudes pedimos também para todos os cristãos e para a sua unidade.
Pai Nosso… 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 || 25 janeiro

CONVERSÃO DE PAULO- MUDANÇA DE VIDA

Bom dia! Hoje termina a Semana de Oração pela unidade dos cristãos. E termina recordando a conversão
do apóstolo S. Paulo, um judeu que de perseguidor de cristãos passou a ser cristão porque se deixou tocar
por Jesus e mudou a sua vida.

Texto/ Vídeo (ABRIR)
Vamos ver um pouco como tudo aconteceu.

Reflexão
Jesus com o exemplo da sua vida e com a sua mensagem quer que sejamos felizes e vivamos todos em paz.
Ele nos fala de Deus Amor e nos dá a Paz. Sigamos Jesus sem medo, e recordemos o nosso lema deste ano
e peçamos que este convite chegue a todos os cristãos: SEGUE-ME! ESTOU CONTIGO.

Oração
Pai Nosso… 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

