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Segunda-feira, 18 fevereiro de 2019
JULGAR AS PESSOAS
INTRODUÇÃO
Hoje iremos refletir como olhamos para as outras pessoas. Que julgamentos fazemos? Julgamos
demasiado depressa? Vamos ver um vídeo para nos ajudar à reflexão.

VÍDEO
Não te precipites em julgar os outros.

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

REFLEXÃO

- Quantas vezes pensámos que eram os outros que estavam errados e afinal, nós é que não tínhamos
razão.
- E, quando me apercebi, que estava errado, pedi perdão?
- Já julguei 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.

Avé Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…rogai por nós.

Terça-feira, 19 fevereiro de 2019

PAI NOSSO
INTRODUÇÃO
Bom dia!
Nesta semana queremos refletir um pouco sobre a confiança em Deus e como é importante deixarmo-nos guiar
por Ele e reconhecer-nos como filhos amados por Deus e, como tal, colaboradores na Sua obra.

VÍDEO
REZAR O PAI-NOSSO https://www.youtube.com/watch?v=uoaJPUP5kTY

REFLEXÃO
 Relembremos a pergunta do Papa: “quantas vezes dizemos Pai-Nosso e não sabemos o que estamos a dizer?”
 Talvez seja difícil reconhecermos Deus como Pai. Porque nunca o vimos fisicamente, nunca sentimos o seu
toque, nunca nos ofereceu um presente embrulhado com um laço no Natal…
 No entanto, Ele ama-nos e deseja que o amemos também; que falemos com Ele na oração; que nos deixemos
guiar por Ele e que vivamos todos como irmãos na sociedade;
 Na nossa oração quando rezarmos o Pai-Nosso vamos fazê-lo mais devagar e pensando em cada uma das
palavras que dirigimos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ORAÇÃO
Pai-nosso…
Maria Auxiliadora dos Cristãos…
Todos: … rogai por nós. Em nome do Pai, † do Filho e do Espírito Santo.

Quarta -feira, 20 fevereiro de 2019
PORQUE PERMITES ESTAS COISAS?

INTRODUÇÃO
Bom dia! Hoje vamos escutar uma história que nos vai fazer pensar sobre o nosso papel como filhos de Deus. Será
que esperamos que tudo o que é bom aconteça sozinho ou arregaçamos as mangas e fazemos a nossa parte?

TEXTO

PORQUE PERMITES ESTAS COISAS? Um homem que passeava pela floresta viu um macaco que estava muito ferido
e pensou: ”Como pode ele sobreviver?”. Então, viu chegar um tigre que levava uma presa na boca. Saciou-se e
deu um resto de carne ao macaco. No dia seguinte, Deus voltou a alimentar o macaco através do tigre, que lhe
levava comida. O homem, maravilhado pela grande bondade de Deus, disse: “Também vou ficar a um canto,
confiando no Senhor. Ele dar-me-á tudo quanto necessito.” Assim fez durante muitos dias. Mas nada aconteceu.
O pobre homem estava no limite das suas forças quando ouviu uma voz que dizia: “Segue o exemplo do tigre e
deixa de imitar o pobre macaco.” Logo depois, o homem viu uma criança triste, a tremer de frio e cheia de fome.
Irritou-se e disse a Deus: “porque permites estas coisas? Porque não fazes nada para as resolver?”. Durante algum
tempo, Deus guardou silêncio. Mas depois respondeu-lhe: “Certamente que fiz algo. Fiz-te a ti para que tu possas
ajudar esta criança!”.
(Arriscar a mudança 7, Projeto ligações, Edições Salesianas)

REFLEXÃO
 A que ‘coisas’ é que o homem desta história se refere? Porque está ele a reclamar com Deus?
 Também nós vemos sofrimento à nossa volta nalgumas situações. Intervimos ou ficamos a assistir?

ORAÇÃO
Hoje agradecemos a Deus por ter colocado as pessoas certas no nosso caminho, pois são elas que nos ajudam
quando precisamos e nos mostram a face de Deus.
Pai-nosso…: São João Bosco… Todos: … rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quinta-feira, 21 fevereiro de 2019
O FILHO AMADO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! No dia de ontem ficámos a pensar na pergunta que o homem da estória fez a Deus: “Porque
permites essas coisas?”. Hoje, no filme que veremos, podemos compreender melhor como o amor de um pai pelo
filho é algo que nunca acaba.

VÍDEO
https://youtu.be/-qGbgvIXKVE

REFLEXÃO
 O testamento era a última possibilidade que o barão tinha de homenagear o seu filho e por isso colocou aquelas
duas cláusulas.
 O homem que comprou o quadro não foi movido pelo valor artístico da obra, nem por quando poderia render a
sua revenda; pelo contrário moveu-se pelos valores sentimentais e pelas memórias que o rapaz lhe trazia.
 Na nossa vida como filhos de Deus também corremos o risco de nos movermos para amealhar dinheiro, prémios
ou condecorações e corremos o risco de deixar de lado aquilo que mais importa: as boas relações que vamos
construindo.

ORAÇÃO Todos: Senhor nosso Deus, Todos os dias te louvamos como nosso Pai. Percebemos cada vez melhor o
que significa ser Teu filho. Pedimos-te que nos ajudes A olhar para o essencial na nossa vida E a deixar de lado o
que apenas nos distrai.
Glória ao Pia, ao Filho e ao Espírito Santo…
Todos: … como era no princípio, agora e sempre. Ámen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Sexta-feira, 22 fevereiro de 2019
INTRODUÇÃO
Vamos escutar o evangelho do próximo domingo

TEXTO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais: Amai os vossos inimigos,
fazei bem aos que vos odeiam; abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que
vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em
troca.
Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para
os ingratos e os maus. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á: deitar-vos-ão no regaço uma boa
medida, calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros será usada também convosco».

REFLEXÃO

Diálogo com os alunos sobre o Evangelho.

