2ª FEIRA || 01 outubro
SANTA TERESINHA E DIA DA MÚSICA

Bom dia! Hoje lembramos Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha descobriu que o que a fazia
verdadeiramente feliz era o amor. Para amar e rezar por todos foi para um convento. Partiu para o Céu
com 24 anos. E celebramos também hoje o Dia da Música. Santidade e Música «casa» muito bem.
Texto
Com a música que vos propomos, pedimos a Jesus que nos ensine a amar e a perceber o que é o amor (é
importante estarmos atentos à letra). É uma canção em inglês, árabe e hebraico, mas o que importa é o
que une estas pessoas: o AMOR

https://www.youtube.com/watch?v=m9QFAbTR3yw
Reflexão
 Muitos de nós não percebemos as palavras que estavam a ser ditas, pois não?
 No entanto podemos realçar alguns dos sentimentos que vimos nas caras das pessoas e no
ambiente que lá estava: harmonia, paz, amor, unidade, alegria.
Oração
Agradecemos a Jesus os dons que nos dá, a capacidade de tocar, cantar, de criar! Que saibamos colocá-los
ao serviço dos outros, para a construção da paz e do amor!
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

Bom dia!

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

3ª FEIRA || 2 outubro
ANJO DA GUARDA
Bom dia! Hoje celebramos o dia do Anjo da Guarda.
Vamos dar-te a conhecer o conteúdo de uma carta
que, um dia, uma menina de 10 anos enviou ao Papa
Francisco, com uma pergunta e tinha a ver com o anjo
da guarda. Vamos escutar:

Texto
Carta para o Papa Francisco
Querido Papa Francisco,… Eu tive sempre uma dúvida: será que as pessoas más também têm um anjo da
guarda? Com muita amizade, Karla Marie (10 anos, Nicarágua)
Carta do Papa Francisco para Karla Marie
Querida Karla, todos nós temos um anjo da guarda! Uma maneira de ajudar as pessoas más é rezar ao seu
anjo da guarda para que as ajude a tornarem-se boas. Outra coisa que se pode fazer é rezar ao nosso anjo
da guarda para que se faça amigo do anjo da guarda das pessoas más para que as ajude a pensar melhor.
As crianças devem pensar que todas as pessoas más têm um anjo da guarda, que cuida delas e as ajuda a
melhorar, a mudar, a tornarem-se boas.
Reflexão
 Deus ama-nos tanto e cuida de cada um de nós, por isso, Deus dá um Anjo da Guarda a cada pessoa
que nasce.
 O nosso anjo da guarda protege e cuida de nós. Ele está sempre connosco à noite quando
dormimos, quando estamos na escola, na sala de aula ou no pátio a brincar.
 Podemos também rezar aos anjos da guarda dos nossos amigos que nem sempre se portam bem,
para que se tornem melhores.
Oração
Hoje rezamos ao nosso Anjo da Guarda.
Anjo da Guarda, Minha companhia
Guarda a minha alma de noite e de dia! Ámen.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua Palavra

4ª FEIRA || 03 outubro
O CAVALO DE ALEXANDRE MAGNO
Bom dia! Às vezes, na escola, temos dificuldades que nos que nos fazem sentir mais tristes. Escutemos o
conto.
Texto
Alexandre Magno tinha um famoso cavalo chamado Bucéfalo, no qual só ele podia montar. Contam as
lendas que, todos os que tentavam montar Bucéfalo, em poucos segundos eram atirados ao chão. Só
Alexandre soube escutar o cavalo com atenção e descobrir o seu segredo.
O segredo era o seguinte: Bucéfalo assustava-se com a sua própria sombra. Por isso, quando se queria
montar nele, era preciso pegar-lhe nas rédeas e colocá-lo na direção do sol, de forma que não visse a sua
sombra no chão.
Reflexão
 Muitas vezes somos como este cavalo: as coisas que nos assustam fazem-nos ficar parados no
mesmo sítio, bloqueados e com medo.
 A alegria está na certeza de que temos sempre alguém que nos acompanha e nos põe na direção
certa.
 Quem se sente amado espalha otimismo e alegria.

Oração
Pedimos a Nossa Senhora que esteja sempre perto de nós nas nossas dificuldades.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Nota: Hoje, em Roma começa um encontro muito importante para a Igreja: um encontro que se chama
SÍNODO. Um encontro que reúne todos os bispos do mundo e vão falar durante alguns dias, até dia 28,
sobre os jovens e a Igreja. O Papa estará presente e pede orações por este encontro muito importante.

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

5ª FEIRA || 04 outubro
S. FRANCISCO DE ASSIS
Bom dia! Hoje celebramos mais um santo muito conhecido dos escuteiros: S. Francisco de Assis. Mas não
só dos escuteiros, por toda a Igreja. Vamos recordar a sua história.

Texto/ vídeo

https://youtu.be/tkxBToXHMXs

Reflexão
 Francisco escolheu Jesus, a pobreza e sentiu-se parte da criação.
 Deus chamou-o a viver uma vida simples, a fazer o bem dentro da Igreja de Jesus, e a levar a paz a
todos.

Oração


Peçamos a Jesus e a Maria que nos ajude a ser como S. Francisco, simples, construtores de paz e
sempre prontos a fazer o bem.

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

