17 setembro
A FOLHA BRANCA
Bom dia! E BOA SEMANA. Hoje convidamos-te a escutar a história de uma folha de papel.
Texto
Uma folha de papel, colocada numa mesa de aula junto de outras folhas como ela, viu-se um dia,
toda cheia de riscos. Uma caneta, cheia de tinta preta, tinha traçado sobre ela muitos desenhos e palavras.
- Porque me trataste assim? - disse triste a folha de papel à caneta – não podias evitar-me esta
humilhação? Estava tão branca e limpa! Enxovalhaste-me com os teus riscos. Estragaste-me para sempre!
- Espera! – respondeu a tinta –, eu não te enxovalhei. Revesti-te de letras e desenhos. Antes tu não eras
mais do que uma folha de papel branca. Agora transformaste-te numa mensagem. Tu guardas o
pensamento do ser humano.
De facto, ali perto, ao arrumar a mesa, alguém viu as folhas e apanhou-as para as deitar fora. Mas a
seguir apercebeu-se da folha escrita e desenhada. Deitou fora todas as outras, deixando somente aquela
que tinha bem visível a mensagem da sabedoria humana.
Reflexão



Cada um de nós é como esta folha branca.



Quando entramos na escola sabemos muito pouco, mas todos os dias vamos guardando no nosso
pensamento coisas novas e muito boas que nos ajudam na nossa formação e educação.



Prestemos muita atenção a tudo o que nos ensinarem na escola.

Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos dê sempre vontade de aprender mais cada dia.
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

18 setembro
JESUS NA NOSSA CAPELA
Bom dia! Hoje será um dia especial. Jesus vem para ficar na nossa capela do Colégio. A capela será o lugar
onde O poderemos encontrar, fala e rezar com Jesus. Por isso, às 10h00, estaremos todos no hall de
entrada para O receber.
Jesus estará presente no alimento do Pão consagrado. Para nós é sinal do seu amor por cada um de nós.
Olhando para Ele, escutaremos: Segue-Me! Estou contigo.
Para prepararmos esse momento, escuta e vê como jesus tratava as crianças e escuta bem a história que
Ele conta e qual o convite que Ele deixa às crianças.
Texto

https://youtu.be/wGncMjS4rVs
Jesus e as crianças – parábola dos dois filhos
Reflexão
Deixar que as crianças falem do que viram e o que perceberam. Concluir com a mensagem que Jesus quer
bem a todos.

Oração
Pedir aos alunos que rezem esta oração
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos
Peço-Vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

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

19 setembro
O PUZZLE
Bom dia! De certeza que todos sabem o que é um puzzle. O que é que acontece quando falta uma peça no
puzzle?! [ouvir as respostas] Então, hoje vamos perceber como é que a nossa escola é parecida com um
puzzle. Prestem muita atenção.
Texto
Era uma vez uma peça de puzzle. Simples, pequenina,
viva perdida no meio das outras peças, esperando
ansiosamente o dia em que alguém abrisse aquela caixa
escura, de medo, de silêncio, de vazio. Todos sonhavam
com o dia de acordar. Todos sonhavam conhecer os
dedos do dono da caixa. De vez em quando a caixa
mexia-se: alguém pegava nela… Fazia-se um silêncio
especial dentro da caixa: aumentavam as emoções, mas
não, ainda não foi desta. Até que um dia alguém se
enamorou da paisagem pintada na caixa. Abriu-se a
tampa e todos puderam ver uma luz nova. Todas as
peças pareciam iguais, pintadas da mesma cor. Pouco a
pouco, umas mãos quentes iam brincando com cada
uma delas. Um toque aqui, outro ali e as peças iam
encaixando umas nas outras. E juntas iam formando um quadro lindo. Depois de muitos dias de esforço e
paciência a imagem estava formada e era agora perfeita. Todas as peças eram imprescindíveis. Cada uma
ocupava exatamente o seu lugar. Como uma grande família, juntas eram agora um quadro lindo. Todas
juntas, eram agora um sonho novo. E de hoje em diante, um paisagem viva de cores novas como o tempo.
Juntas, como um puzzle acabado.
Reflexão




Na nossa escola temos muitas pessoas, que são como as peças daquele puzzle. Imaginem: se não
houver quem cozinhe, não há almoço; se não houver meninos para aprender, também não
seriamos uma escola…
Todos fazemos falta na escola: os meninos e meninas, os professores, os educadores, os
colaboradores, as irmãs,… todos são precisos para as muitas tarefas aqui na escola.

Oração
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a ser um bonito puzzle, agradecemos a presença de todas as
pessoas nesta comunidade. Juntos, sabemos que podemos contar uns com os outros.
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

20 setembro
O SAPO
Bom dia! E um dia muito feliz. Hoje queremos apresentar-te um pequeno vídeo sobre um sapinho.
Com certeza tu já viste ou ouviste, mas escuta com atenção e depois tenta tirar uma mensagem para este
dia:
Texto

https://youtu.be/VQ5_yhJ-ZIQ

Reflexão
Encorajarmo-nos uns aos outros. Nunca desistir de ninguém. Esforçar-se sempre. Apoiar sempre nunca
deitar abaixo.

Oração
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

21 setembro
S. MATEUS- APÓSTOLO DE JESUS
Bom dia! E chegamos ao final de mais uma semana. Hoje propomos que escutes um texto da Bíblia que
fala de um discípulo e apóstolo de Jesus. Vamos ver se adivinham quem é e o que fazia:

Texto
«Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de
cobrança, e disse-lhe: «Segue-me!» E ele levantou-se e seguiu-o. Encontrando-se Jesus à mesa em sua
casa, numerosos cobradores de impostos e outros pecadores vieram e sentaram-se com Ele e seus
discípulos. Os fariseus, vendo isto, diziam aos discípulos: «Porque é que o vosso Mestre come com os
cobradores de impostos e os pecadores?» Jesus ouviu-os e respondeu-lhes: «Não são os que têm saúde
que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprender o que significa: Prefiro a misericórdia ao
sacrifício. Porque Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.»
Reflexão
Então? De quem estamos a falar? Mateus… S. Mateus. S. Mateus era um cobrador de impostos, profissão
pouco considerada. Jesus chamou-o a segui-lo. É o próprio Mateus que, de modo muito simples, nos conta
a sua conversão. Ao contar o seu chamamento por Jesus, S. Mateus, usa o seu próprio nome, Mateus. Ele
reconhece-se como publicano, um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas, porque colaboradores
dos

ocupantes

romanos.

Mas,

Jesus

chamou-o,

mesmo

sendo

escândalo

para

alguns”.

Mateus apresenta-se como um publicano perdoado e chamado por Jesus. A vocação de apóstolo não se
baseia em méritos pessoais, mas unicamente na misericórdia do Senhor.
Oração
Vamos pedir a Nossa Senhora que Jesus, seu Filho, nos perdoe de alguma falta cometida e que Ele
continue a chamar cada um de nós para O seguir e sermos felizes.
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

