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Segunda-feira, 25 fevereiro de 2019
SER MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Bom dia! A semana passada foi a semana missionária salesiana. Hoje vamos escutar o Pe. Lytton
Quadros, salesiano que nos vai tentar explicar o que é ser missionário salesiano.

VÍDEO
PE. LYTTON QUADROS https://www.youtube.com/watch?v=xpggeU39DpY

REFLEXÃO


Os salesianos não partem apenas para missão nos continentes africano ou asiático, também na
Europa há missionários que se dedicam à evangelização.



Ser missionário não é um trabalho, é uma forma de viver e dar a conhecer a fé em Jesus Cristo.



Ser missionário salesiano significa também partilhar o amor de Deus com os jovens, tal como fazia
Dom Bosco



Já conhecemos algum missionário salesiano?

ORAÇÃO

Guia: Rezamos hoje, particularmente pelo Padre Lyton.
Todos: Ó Deus, Pai de todos, no teu amor, recordas-nos a alegria que se sente
em dar e receber hospitalidade. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para
acolher a todos, especialmente aqueles que se encontram longe da sua terra
e dos seus entes queridos. Apresentamos-Te em particular a situação dos
migrantes, dos refugiados e dos desalojados que se encontram em África. Faz
que o nosso coração se deixe dilatar pelo teu Espírito de modo que também
nós saibamos reconhecer naqueles que acolhemos os anjos, os mensageiros
da tua presença, que Tu continuas a enviar ao mundo. Amen.

Terça-feira, 26 fevereiro de 2019
SER MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! No vídeo de hoje vamos conhecer o salesiano Jonh Paul que nos vai dar a conhecer
um pouco do seu trabalho enquanto missionário em Paris.

VÍDEO
JONH PAUL https://www.youtube.com/watch?v=RBjNQRc5PT0

REFLEXÃO
Muitas vezes associamos o trabalho dos missionários apenas ao combate direto à pobreza, à exclusão
social, à fome ou à guerra.


Com o testemunho do Jonh Paul vemos que pode ser muito mais que isso.



O testemunho dos missionários é tão intenso e verdadeiro que contagia aqueles que estão à sua
volta. Foi o que aconteceu com Jonh Paul.



Seremos também nós capazes de contagiar outros com o nosso testemunho cristão?

ORAÇÃO
Guia: Rezamos hoje, particularmente pelo John Paul.

Todos: Ó Deus, Pai de todos, no teu amor, recordas-nos a alegria que se sente
em dar e receber hospitalidade. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para
acolher a todos, especialmente aqueles que se encontram longe da sua terra
e dos seus entes queridos. Apresentamos-Te em particular a situação dos
migrantes, dos refugiados e dos desalojados que se encontram em África. Faz
que o nosso coração se deixe dilatar pelo teu Espírito de modo que também
nós saibamos reconhecer naqueles que acolhemos os anjos, os mensageiros
da tua presença, que Tu continuas a enviar ao mundo. Amen.

Quarta -feira, 27 fevereiro de 2019
SER MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Bom Dia! Vamos ouvir o Padre Simon dar o seu testemunho sobre qual é a sua missão. Fica atento à alegria do
Padre Simon.
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=orCRQr7KVxg
REFLEXÃO
Apesar da guerra, o Padre Simon aparece-nos com um grande sorriso e diz-nos que também nós somos uma
missão. Somos uma missão em Portugal! Como pode o Padre Simon, vivendo no meio da guerra, parecer-nos tão
feliz? Será que esta alegria vem do facto de ter uma amizade forte com Jesus? Se eu também sou uma missão,
que missão sou? Como a vou viver hoje? (pensemos nestas perguntas em silêncio)
ORAÇÃO

Guia: Rezamos hoje, particularmente pelo Padre Simon.
Todos: Ó Deus, Pai de todos, no teu amor, recordas-nos a alegria que se sente
em dar e receber hospitalidade. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para
acolher a todos, especialmente aqueles que se encontram longe da sua terra
e dos seus entes queridos. Apresentamos-Te em particular a situação dos
migrantes, dos refugiados e dos desalojados que se encontram em África. Faz
que o nosso coração se deixe dilatar pelo teu Espírito de modo que também
nós saibamos reconhecer naqueles que acolhemos os anjos, os mensageiros
da tua presença, que Tu continuas a enviar ao mundo. Amen.
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, † do Filho e do Espírito Santo.

Quinta -feira, 27 fevereiro de 2019
SER MISSIONÁRIO
INTRODUÇÃO
Bom dia! Ao longo da semana temos conhecido o testemunho de alguns missionários salesianos. Um missionário
é alguém que escutou a Palavra de Deus e a pôs em prática. Por isso mesmo, hoje iremos escutar o Padre Cordeiro.
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=UH-0XAiiYwE

ORAÇÃO

Guia: Rezamos por todos os missionários que amam aqueles que lhes fazem
mal, ajudam quem os persegue e são para nós testemunho de como é possível
viver estas palavras de Jesus.
Todos: Ó Deus, Pai de todos, no teu amor, recordas-nos a alegria que se sente
em dar e receber hospitalidade. Ajuda-nos a abrir o nosso coração para
acolher a todos, especialmente aqueles que se encontram longe da sua terra
e dos seus entes queridos. Apresentamos-Te em particular a situação dos
migrantes, dos refugiados e dos desalojados que se encontram em África. Faz
que o nosso coração se deixe dilatar pelo teu Espírito de modo que também
nós saibamos reconhecer naqueles que acolhemos os anjos, os mensageiros
da tua presença, que Tu continuas a enviar ao mundo. Amen.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, … São João Bosco, Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.

Sexta-feira, 28 fevereiro de 2019
MUDAR DE VIDA! O GUARDA-CHUVA AMARELO
INTRODUÇÃO
Bom dia! Hoje vamos escutar uma história muito bonita. Na vida encontramos pessoas que nos indicam novos
caminhos, que nos ajudam a crescer, a aprender coisas novas, a sermos mais felizes. Vamos escutar.
TEXTO
Era uma vez uma terra em que tudo era cinzento e triste. Até o tempo. Estava sempre a chover. E todas as pessoas
usavam chapéus de chuva pretos, e somente pretos.
Um dia, um senhor surgiu no meio dum temporal, protegendo-se com um chapéu amarelo. Foi duramente
criticado:
- A chuva é coisa séria. Não é para andar com um chapéu amarelo.
Outros vizinhos julgavam que aquele homem era um louco. E outros chegaram mesmo a fazer queixa à polícia. Só
havia uma menina que pensava: “Um guarda-chuva é um guarda-chuva: preto ou amarelo. O que interessa mesmo
é que guarde da chuva. E ponto final.”
Certo dia, a menina ia a caminho da escola, e começa a chover. Ela tinha-se esquecido do seu chapéu preto em
casa, e não teve oportunidade de regressar. Começou a ficar toda ensopada de chuva, até que esbarrou com o
senhor do chapéu amarelo. Ele convidou-a a proteger-se: - Vai uma boleia?
Ela ficou com medo, não tanto do senhor, mas com medo do que os seus vizinhos poderiam pensar. Então,
lembrou-se: “Um guarda-chuva é um guarda-chuva: preto ou amarelo. O que interessa mesmo é que guarde da
chuva”, e, sorrindo, aceitou a boleia.
Ela ficou maravilhada. Debaixo do chapéu tudo era diferente. Havia mais luz, mais cor, o guarda-chuva parecia um
sol a brilhar no céu cinzento.
Foi então que, a caminho da escola, o senhor lhe contou como tinha aquele chapéu amarelo. Também ele, num
dia de chuva estava sem chapéu. Ensopado, poderia ficar doente. E um senhor muito simpático emprestou-lhe
aquele chapéu amarelo, e mostrou que os chapéus pretos tornavam as pessoas mais tristes e o dia mais triste. Ele
nunca mais encontrou o senhor para devolver o guarda-chuva.
A menina ficou espantada com a história. Era igual ao que estava a acontecer com ela.
Quando chegaram à frente da escola, despediram-se. Imediatamente, o homem, afastando-se, desapareceu. E a
jovem viu-se a segurar o guarda-chuva amarelo. “Mas… aquele senhor… por onde andaria?” A menina guardou
aquele maravilhoso guarda-chuva e compreendeu que, mais dia, menos dia, o guarda-chuva haveria de mudar de
dono. Passaria por novas mãos, a fim de proteger outras pessoas.
(Adaptado de Pascual CHÁVEZ, Estreia de 2007)
REFLEXÃO O encontro com o senhor do guarda-chuva amarelo mudou a forma como a menina via os dias.
Aquele senhor podia ser Jesus. Jesus faz a nossa vida mais alegre e feliz. Quem conhece Jesus é diferente: é
amigo de todos, faz o bem, ajuda em casa, cumpre os seus deveres,…
ORAÇÃO
Avé, Maria,… Nossa Senhora Auxiliadora…. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

