11 setembro
SEGUE-ME
Bom dia! Bom regresso. Bom recomeço. Bom caminho. É sempre bom reencontrar nos colegas e acolher
os novos colegas. Mais uma vez, ao longo deste ano letivo vamo-nos encontrar neste «espaço» do Bom
Dia para juntos refletirmos, acolhermos uma pequena mensagem para o dia e juntos, rezarmos.
Texto / imagem
Hoje trazemos a
imagem que serve
de fundo para o
nosso ano pastoral,
que nos ajudará a
caminhar:
um
caminho connosco
mesmos, com Jesus
e Maria, com os
professores, Irmãs,
funcionários/as
e
encarregados
de
educação.
Convidamos cada de
vós, a olhar para a
imagem e o tema, o
slogan.
O que te diz a
imagem? O que vês?
O que achas que
significa?
Reflexão
Deixar os alunos referir o que observam e tirarem as suas mensagens. Dialogar com os mesmos sobre este
convite a seguir por caminhos que nos levem a viver bem, a sermos felizes. Pode-se recordar o vídeo de
ontem. O que gostarias de ser? «Senhor, que eu seja feliz».
Oração
Entregamos o ano, a turma aos cuidados de Nossa Senhora.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

12 setembro
EDUCAÇÃO… A MINHA GRANDE OPORTUNIDADE
Bom dia! Espero que estejam bem- dispostos, com grande vontade de aprender e dar o seu melhor. Hoje
trazemos um vídeo com um pedido de oração. É alguém muito querido, que conhecemos muito bem, e
por quem devemos rezar muito: o Papa. O Papa vem pedir que rezemos pelas crianças e jovens de África,
do continente africano porque não tem acesso livre à educação, à instrução, a querer ler e escrever, a ir à
escola. Vamos ver o que nos pede o Papa:
Texto

https://youtu.be/9udRBow56i4
Reflexão
O texto diz: «A África é um continente rico, e a maior riqueza, a mais valiosa da África, são os jovens.
Eles devem poder escolher entre deixar-se vencer pela dificuldade ou transformar a dificuldade em
oportunidade. O caminho mais eficaz para ajudá-los nesta escolha é investir em sua educação.
Se um jovem não tem oportunidade de se educar, o que poderá fazer no futuro? Rezemos para que os
jovens do continente africano tenham acesso à educação e ao trabalho em seu próprio país.»

E vós tendes esta oportunidade, ninguém ficará analfabeto (não saber ler e escrever). Então é melhor
aproveitar. Concentrar-se bem e empenhar-se. Deixar a preguiça fora da porta.

Oração
Rezemos pela intenção do papa Francisco e peçamos a Nossa Senhora que ajude as crianças e os jovens de
África e nos ajude a empenharmo-nos este ano. Segue-me! Estou contigo. Avé-Maria… Nossa Senhora
Auxiliadora…. 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

13 setembro
UMA CAVERNA MUITO ESCURA
Bom dia! Já estamos a meio da semana. Trazemos uma pequena história «muito luminosa»… escuta com
atenção
Texto
«Um mestre sábio contou aos seus alunos a seguinte história:
Muitos homens, durante uma expedição, ficaram fechados numa escura caverna onde não podiam ver
quase nada. Passou algum tempo e um deles acendeu uma pequena vela que tinha no bolso. Mas a luz era
tão fraquinha que não se conseguia ver quase nada. Como todos os outros também tinham uma pequena
vela que lhes tinha sido entregue no início da expedição, o homem pensou em partilhar a sua luz e
conseguiram iluminar a caverna, seguir um caminho e salvarem-se.”
Quando o mestre acabou de contara a história, um aluno perguntou-lhe:
- Mestre, o que nos ensina esta história?
O mestre respondeu:
- Ensina-nos que a nossa luz pessoal/ individual não ilumina, se não a partilhamos com os outros. E
também nos diz que partilhar a nossa luz não a diminui, mas muito pelo contrário, fá-la crescer.»
Reflexão
Uma pequenina história que diz muito: a partilha enriquece-nos, faz-nos bem. A vida de cada um de nós é
como uma luz pequenina que deve ser partilhada. Não se fica mais pobre se partilharmos algo.
Que luz é que temos e podemos partilhar: o tempo, uma palavra amiga, brincar com todos, convidar quem
está sozinho, podemos partilhar algo material, etc. Ao longo deste ano teremos muitas ocasiões para
partilhar e ajudarmo-nos uns aos outros. Vamos lá ver quem se distingue por ser bom colega e se
empenha em partilhar para que haja união na turma. Que cada luzinha da vossa vida seja um tesouro na
vida dos outros. Quem é capaz de seguir Jesus, fazer o bem e estar como Ele, ao lado dos colegas…
Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a bons para que todos sejamos felizes.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

14 setembro
SER FELIZ NA ESCOLA
Bom dia! Chegamos ao final da primeira semana. O ponta pé de saída está dado. Hoje apresentamos uma
pessoa que nos contará a sua experiência de ser feliz na escola e a quem muito seguiam por ele ter esta
característica, de ser muito alegre. Para ele a escola não era só um lugar apara aprender, mas um local
onde se constroem amizades, onde se trocam experiências e se vive com alegria. D. Bosco é de quem te
estamos a falar… eis um pequeno episódio da sua vida, que de certeza conheceis, outros não, mas que
ajudou a criar um bom ambiente na escola e a viver a felicidade.
Texto
Na escola de Chieri (quieri), onde D. Bosco estudou quando era jovem, havia os jovens mal comportados e
também os que cumpriam os seus deveres. João não se deixou arrastar pelos que o convidavam para fazer
asneiras. E pensava como fazer para mudar o ambiente. Devido ao facto de ser dos melhores alunos,
ganhou a simpatia de alguns. Vinham ter com ele e pediam-lhe:
- João, ensina-me a fazer esta tradução.
E assim ia conquistando amigos. Começaram a vir ter com ele e a pedir-lhe:
- João, queremos ouvir as histórias que tens para nos contar.
Sentiam-se bem na sua companhia.
A este grupo João Bosco deu o nome de «Sociedade da Alegria». Comprometeram-se a cumprir bem os
seus deveres e a ser alegres. Aos 17 anos, João Bosco tornou-se como um capitão de um pequeno exército.
Aproveitava para dar espetáculos de ilusionismo. E geralmente, tudo acabava com uma oração.
Reflexão
O segredo de D. Bosco era a alegria; uma alegria contagiante que fascinou muitos dos seus colegas não só
nas brincadeiras, mas também no compromisso da oração e da eucaristia.
D. Bosco ensinou a importância do cumprimento dos deveres: quanto mais responsáveis somos, mais
felizes seremos. Hoje, também nós podemos seguir o exemplo de D. Bosco e destes rapazes da Sociedade
da Alegria. Cabe a cada um de nós criar um bom ambiente e fazer que todos se sintam bem.
Oração
Peçamos a Maria e a Jesus, que nos ajude a construir uma escola alegre, tal como D. Bosco o fez.
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amén

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a tua palavra

