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Segunda-feira, 24 de setembro de 2018
A FOLHA EM BRANCO
INTRODUÇÃO
Bom dia. Todos os inícios de etapas da nossa vida são oportunidade de um novo recomeço, de traçar um
objetivo a alcançar e os passos a dar.

TEXTO
A folha branca Uma folha de papel, colocada num escritório 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 o escritório, alguém viu essas 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
As nossas vidas assemelham-se a estas folhas brancas. Vamos recebendo conhecimentos, experiências,… que
outros – professores, amigos, familiares - nos vão transmitindo. Também nós vamos escrevendo os nossos
próprios objetivos e passos que queremos percorrer.
Cada dia é uma folha em branco, é um novo dia… No final, como está?
Perfeitamente em limpa porque nada fizeste?
Ou conseguiste deixar nela uma marca positiva para ti e para os outros?

ORAÇÃO
Peçamos a Maria que nos ajude a escrever boas mensagens em cada dia que começa.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora … Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

INSCRIÇÕES MJS
Até quarta- feira recolher as folhas das inscrições no Movimento

Terça-feira, 25 de setembro de 2018
QUE CAMINHO SEGUIR? QUEM SIGO?
INTRODUÇÃO

No primeiro bom dia deste ano, vimos este vídeo. Vamos voltar a vê-lo, agora, mais calmamente.

VÍDEO
Vídeo do dia abertura (se o link não der, está na página do colégio)
https://drive.google.com/file/d/13YAGIyt9EOlPUntvZxec4voZV5X4n1/view?usp=sharing

REFLEXÃO
Procura identificar aquilo que fala mais forte dentro de ti e que serão os chamamentos que
experimentas…
Percebes também as mensagens que Deus te envia?

ORAÇÃO
Louvemos a Deus por tudo quanto de bom e de belo nos faz escutar.
Pai Nosso.
Em nome do Pai …

Quarta-feira, 26 de setembro de 2018

O ECO
INTRODUÇÃO
Bom dia. O ser humano é um ser sociável. Não consegue viver sozinho. Em qualquer contexto - na
escola, em casa, na sociedade - convivemos com muitas pessoas e aprendemos a relacionar-nos.
Devemos ter atenção à forma como tratamos os outros. Pis, recolhemos aquilo que semeamos.
TEXTO
Pai e filho caminhavam nas montanhas. De repente, o filho caiu, magoou-se e gritou: - Aiiii!! Para
sua surpresa, ouviu uma voz que repetia, a alguma distância de si, um grito igual ao seu. Curiosa, a
criança perguntou criando:
- Quem és tu? Recebeu como resposta a pergunta que tinha feito
: - Quem és tu? Quem és tu? Quem és...
Um pouco zangado com a resposta, o menino gritou outra vez:
- Estás a gozar? Recebeu de resposta:
- Estás a gozar? Estás a gozar? Estás a gozar? Olhou para o pai e perguntou:
- Pai, o que está a acontecer? Quem é que me está a responder? O pai sorriu e disse-lhe:
- Presta atenção! – e gritou – Gosto muito de ti
A voz respondeu: - Gosto muito de ti! Gosto muito de ti! Gosto muito de ti!
O menino estava admirado, sem nada entender. Depois o pai explicou-lhe:
- O que estás a ouvir é o eco.
Quando gritas, a montanha devolve-te o que lhe dás.

REFLEXÃO
Podemos comparar o eco à nossa vida. A vida devolve-nos tudo o que dizemos e fazemos. Irás recolher
aquilo que hoje semeias. A vida devolve-nos exatamente aquilo que lhe damos. Alguém disse: “Se não
gostas daquilo que recebes repara bem naquilo que dás”.
ORAÇÃO - Peçamos ao senhor que nos ajude a cumprir o nosso dever enquanto honestos cidadãos
e bons cristãos. Pai-Nosso… Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Quinta-feira, 27 de setembro de 2018

JESUS DAG ALILEIA QUE PASSANDO VAI…

INTRODUÇÃO
O vídeo e a canção que vamos ver e escutar pode ser uma oração que cada um pode fazer:
Reconstitui a época em que Jesus viveu e as curas que realizou.

 Te peço vem tocar-me … e curado ficarei.
 Te peço vem guiar-me … e a minha estrada encontrarei
 Te peço vem falar-me … e a minha vida mudará
 Olha-me, eu te peço e eu Te amarei
 Sorri-me eu te peço e a alegria encontrarei.
VÍDEO

Yuoutubehttps://youtu.be/XjqKVPMy4ko

REFLEXÃO
Precisas de luz para orientar a tua vida? Em silêncio, pede a Jesus que que fale e escuta-O. Pede-lhe
que oriente as tuas decisões e os teus passos.
ORAÇÃO
Pai Nosso
Em nome do Pai …

Sexta-feira, 28 de setembro de 2018

EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos. Hoje escutamos o evangelho do próximo domingo. Jesus alerta-nos para a tentação
de nos julgarmos superiores aos outros. Escutemos.

TEXTO - Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia. Quando chegaram a
Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: «Que discutíeis no caminho?». Eles ficaram
calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior. Então, Jesus sentouSe, chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de
todos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber
uma destas crianças em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me receber não Me recebe a Mim,
mas Àquele que Me enviou».
REFLEXÃO
Todos somos diferentes e nessas diferenças temos muitas qualidades. O que realmente importa, não
é comparar-nos e sentirmo-nos melhores que outros, mas colocar esses talentos ao serviço uns dos
outros. A grande tentação , hoje, é querer ser sempre o MAIOR!
ORAÇÃO
Peçamos a Deus que nos ajude a ser humildes e estarmos atentos às necessidades dos que estão ao
nosso lado.
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

ABERTURA DAS ATIVIDADES MJS
Hoje, às 14.30 no ginásio. Seguem-se jogos no campo, oração e jogos.

