2ª FEIRA || 18 fevereiro

PAIS E FILHOS
Bom dia! E boa semana. Hoje vamos falar sobre como nos podemos sentir amados e acompanhados pelo
Pai do Céu. E o que nos pode falar melhor sobre isso são alguns momentos bonitos entre pais e filhos!

Texto/ Vídeo
Os pais parecidos com o PAI
https://www.youtube.com/watch?v=m9CmSzMjB5s
Reflexão
 Deus acompanha-nos em cada momento das nossas vidas e está perto de nós como aqueles pais
que vimos neste filme.
 Deus ama-nos muito e está perto de nós em todos os momentos da nossa vida, nos mais felizes
mas também nos mais difíceis.

Oração
Leitor 1: Ajuda-nos, Senhor, a agradecer os pais que temos e a reconhecer que também Deus cuida de nós
como Seus filhos.
Todos: Pai Nosso,
que estais nos céus
santificado seja o Vosso nome,
venha a nós o vosso reino,
seja feita a Vossa vontade
assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Ámen.
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 || 19 de fevereiro
A COR DA PELE
Bom dia! Hoje queríamos que os nossos ouvidos estivessem muito atentos à história que vamos contar.
Fala de diferenças … vamos escutar?

Texto
A cor da pele
Certo dia, Paulina chegou à escola com uma pergunta
esquisita na cabeça. No dia anterior tinha ouvido as pessoas
grandes falarem da cor do seu tio. Elas tinham dito que o
seu tio era negro. Paulina, no entanto, olhou atentamente
para ele e achou-o normal. Então perguntou à professora:
— É mau ser negro, senhora professora?
Quando a professora se levantou, apontou para o armário no fundo da sala de aulas. Como que por magia,
as tintas guardadas no armário acordaram e, todas juntas, começaram a falar das cores.
As crianças, então, dançaram e cantaram as cores da vida. Depois pararam, olharam à sua volta, e as cores
murmuraram:
— Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua beleza, as cores da vida vivem em cada um de vós, encontrai
o vosso arco-íris!
A primeira a começar foi a Camila. Ficou com a cara vermelha ao pensar no Sebastião em segredo.
Depois o Pedro pôs-se a dançar como um louco; girava, girava, girava numa dança encantada e quando
parou sentiu-se mal e ficou com a cara verde!
O Cláudio riu tanto que quase se engasgou e ficou com a cara azul! A Maria, ao ver que o Cláudio quase se
engasgava, ficou com a cara branca de susto.
As bochechas cor-de-rosa do Quim mostravam que ele estava bem-humorado. Diante desta excitação
geral, a professora poderia ter ficado com a cara negra de irritação e parecer-se com a Paulina, mas não,
ela estava feliz.
As crianças olharam umas para as outras: eram todas diferentes, mas, de mãos dadas, elas eram apenas
crianças de todas as cores.
A professora sorriu para a Paulina e disse-lhe:
— A verdadeira cor do homem é aquela que ele tem no seu coração!

Reflexão
No meio de tanta diferença, o que conta é… o CORAÇÃO.

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 || 20 de fevereiro

SANTOS FRANCISCO E JACINTA MARTO

Bom dia! Hoje estamos em festa! Um menino e uma menina que são muito importantes e que ainda há
pouco tempo os chamamos de santos. É a festa de S. Francisco e S. Jacinta Marto, pastorinhos de Fátima.

Texto
São os Santos portugueses mais novos. Juntamente com a prima, Lúcia, testemunharam a aparição de
Nossa Senhora em Fátima, local onde iam muitas vezes levar as ovelhas a pastar. Foram proclamados
Santos, pelo Papa Francisco, a 13 de maio de 2017.
 Francisco era uma criança muito calma e depois das aparições gostava muito de rezar e ir à igreja
fazer companhia a Jesus.
 A Jacinta era uma criança mais traquina e gostava sempre de ganhar nos jogos. Depois da aparição
de Nossa Senhora, a sua maior preocupação era fazer sacrifícios pelo Papa e pelos pecadores.

https://youtu.be/_xWwUTb0vR4
Oração
Pedimos a Maria, por interceção de São Francisco e Santa Jacinta, que nos ajude a ser como eles: muito
amigos de Jesus. Rezamos também nós hoje pelo Papa e pelos pecadores
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 || 21 de fevereiro

NÃO JULGAR
Bom dia! Hoje vamos pensar em como olhamos para as outras pessoas. Que julgamentos fazemos?
Julgamos demasiado depressa? Vamos ver um vídeo para nos ajudar à reflexão.

Texto/ Vídeo
Não te precipites em julgar os outros.

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
Reflexão


Quantas vezes nos passou pela cabeça que os outros que estavam errados e depois no final,
eramos nós que não tínhamos razão.



Se aconteceu contigo….quando te apercebeste que estavas errado, pediste perdão?



Já julgaste alguém demasiado rápido somente pela sua aparência?

Oração
Senhor, que eu consiga ser generoso nos meus pensamentos e nos meus atos. Dá-me a capacidade de
olhar os outros com caridade, sem julgamentos.
Pai Nosso… 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

6ª FEIRA || 22 fevereiro
AMAR OS INIMIGOS

Bom dia! E chegamos ao final de mais uma semana. E trazemos o Evangelho do próximo domingo.
Vamos escutá-lo com atenção pois Jesus convida-os a uma coisa um pouco difícil.

Texto
Do Evangelho de S. Lucas: Lc 6, 27-38
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam,
abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam.
Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra.
E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a
túnica.
Dá a todo o que te pedir; e ao que tomar o que é teu, não
lho reclames.
O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles.
(…) amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. (…)

Reflexão



Neste Evangelho Jesus diz-nos coisas muito importantes: para amarmos, fazermos bem, partilhar e
rezar por todos, até pelos nossos inimigos! Parece muito difícil, não é?
Jesus também nos lança um desafio! Jesus diz para fazermos estas coisas sem esperarmos nada em
troca, ou seja, sem esperarmos que nos deem algo ou que façam o mesmo connosco. Quando ajudas
em casa, ajudas por amor ou porque os teus pais te dão alguma recompensa em troca?

Oração
Pedimos hoje a Jesus que nos vários encontros que temos, saibamos aceitar e fazer bem aos outros.
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

