30 setembro
O TESOURO
Bom dia! Depois de um fim de semana de descanso e atividades voltamos à nossa escola. E vamos
profundando e crescendo naquilo que é essencial para a nossa vida. Hoje trazemos uma história valiosa….
Texto
Um sultão viajava pelo deserto, seguido por
uma longa caravana que transportava um
precioso carregamento de ouro e objetos
preciosos.
A meio do caminho, um camelo, estafado pelo
cansaço, caiu e não se levantou mais.
A arca que esse pobre camelo carregava caiu e
abriu-se, espalhando nas areias pérolas
preciosas e outras jóias de muito valor.
O sultão, num gesto de generosidade, disse aos
seus pajens que podiam ficar com aquilo que
tivesse ficado espalhado pelo caminho.
Enquanto estes se lançavam com ganância sobre o tesouro espalhado na areia, o sultão seguiu o seu
caminho.
Olhando para trás, viu que apenas um dos pajens o seguia, sem desanimar, apesar do muito calor do
deserto. Muito admirado, perguntou-lhe:
- Não quiseste ficar com nada para ti? Olha como os outros pajens estão ocupados a apanhar as pérolas e
as jóias perdidas pelo caminho.
O jovem pajem respondeu com simplicidade:
- Eu sigo o meu rei, porque é o mais importante para mim!
Reflexão
 Às vezes, somos parecidos com aqueles pajens: ficamos parados, distraídos com outras coisas,
gananciosos e perdemos a viagem.
 Na escola é importante que não te distraias; deves estar sempre atento ao que é mais importante.
O estudo, o que os professores ensinam e os amigos que fazemos, são coisas que ficarão para
sempre. São a coisa mais valiosa.
 O importante não é o ter muitas coisas. Jesus convidava e convida ainda a pôr em prática o
seguinte: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde e a quem fizeres o bem como Jesus
esse é o maior tesouro que podes ter e partilhar.
Oração
Repetimos juntos: Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Avé Maria… Nossa Senhora
Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

BOM DIA PARA TODOS!
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra

1 de outubro
SANTA TERESA DO MENINO JESUS
Bom dia! Estamos a iniciar mais um mês de outubro, que nos recorda o mês de Nossa Senhora do Roário
de Fátima. É também o mês dedicado às missões e é o mês de uma grande Santa que é padroeira das
Missões: Santa Teresa do Menino Jesus. Assim como a nossa frase pastoral nos desafia a pensar na nossa
missão, Santa Teresinha também viveu a sua vocação e missão como Irmã Carmelita Descalça, de clausura,
procurando, através da oração, que o Bem e o Amor de Deus triunfassem no coração de todas as pessoas.

Vamos ver um pequeno vídeo … porque a santidade é possível para todos, basta como dizia Santa Teresa:
passarei o meu céu na terra fazendo o BEM.
Texto/ vídeo

https://youtu.be/9DLCjmcwt8E
Oração
Avé- Maria…Nossa Senhora Mãe de Jesus e Nossa Mãe…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

BOM DIA PARA TODOS!

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

2 de outubro
ANJOS DA GUARDA
Bom dia! Hoje é dia dos Anjos da Guarda. Eles são
mensageiros de Deus e encarregados de proteger todas as
pessoas. A sua presença é silenciosa e não se fazem ver,
mas estão sempre ao nosso lado e prontos a dar a mão
quando chamamos por eles.
Texto
Eis que o que diz o Senhor: Eu envio um anjo diante de ti,
para te guardar no caminho (…). Mantém-te atento na sua
presença e escuta a sua voz. Não lhe dês nenhuma tristeza nem lhe faças estar mal pois ele faz o que lhe
peço (…). Mas se escutares a sua voz e se fizeres tudo o que Eu disser, (…) Eu estarei contigo e o meu anjo
caminhará à tua frente.
Reflexão
Não dês tristezas ao teu anjinho da guarda. Ele está a fazer a sua missão: guardar-te e livrar-te do mal.
Oração

Rezemos ao nosso Anjo da Guarda

Anjo da guarda
Minha companhia
Guardai a minha alma
De noite e de dia.
Amém.
Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

BOM DIA PARA TODOS!
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra

3 de outubro
O ECO
Bom dia! E vamos chegando ao final de mais uma semana. Esperamos que esteja tudo a correr bem. Tens
posto em prática o teu «ser missão»? Não deixes de fazer o bem.

Texto
E para fazermos o bem temos de nos empenharmos também. Ora escuta esta pequena história que
alguém vai contar.
https://youtu.be/bjH_bNth6Eo
Rúbia Mesquita

Reflexão
O eco é a nossa vida. Aquilo que fazemos hoje, terá efeitos mais tarde. Terá consequências.
Por exemplo, se não tratamos bem as pessoas, dificilmente elas serão nossas amigas nem nos respeitarão;
se não estudarmos, não teremos boas notas, nem seremos realmente bons na profissão que quisermos
seguir; se não tratamos bem da nossa saúde, o nosso corpo vai sentir. Por isso, se queremos um mundo
melhor, temos de começar pelas nossas boas ações. Mais cedo ou mais tarde, seremos recompensados
pelo bem que fizemos.

Oração
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amén

BOM DIA PARA TODOS!

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

4 de outubro
S. FRANCISCO DE ASSIS
Bom dia! Hoje celebramos S. Francisco de Assis. Deixamos aqui a sua
história.
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/4ljb3UEHaGk
Oração
Que o Senhor nos dê Paz e força para fazermos sempre o Bem.
Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, Amén

BOM DIA PARA TODOS!

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

