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Segunda-feira - 01 de outubro de 2018

O Sonho da Marmota (animal)
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! Quem é que sonhou esta noite? Vamos aproveitar este nosso bom dia para conhecer um sonho
de Dom Bosco. Os sonhos de Dom Bosco (muitos) são “especiais” e revelam quase sempre a sua preocupação pela
salvação dos jovens.
TEXTO
“Pareceu-me estar perto da porta do Oratório, a observar os jovens à medida que iam regressando. Via o estado
da alma em que cada um se achava aos olhos de Deus. Quando eis que entrou no pátio um homem que levava
uma pequena caixinha e se meteu entre os jovens. Chegou a hora das confissões e o homem, abriu a caixinha,
puxou uma pequena marmota e começou a fazê-la dançar. Os jovens em vez de entrarem na Igreja formaram
círculo ao seu redor, rindo, e aplaudindo. Entretanto, o homem ia-se afastando cada vez mais da entrada da Igreja
e os jovens seguiam-no.”
REFLEXÃO
Dom Bosco tinha muitos sonhos e ao contá-los aos seus jovens gostava sempre de lhes transmitir uma mensagem.
Com este sonho queria dizer-lhes que muitas vezes as distrações os afastavam da Igreja, mesmo que sem intenção
prévia.
Para Dom Bosco a confissão e a eucaristia eram momentos muito importantes pois ajudavam os rapazes a
tornaremum pouco, aproveitamos a sério quando participamos na Eucaristia ou nos
confessamos?

ORAÇÃO
Deus Pai, que te aproximas de nós no sacramento da Eucaristia e da reconciliação, ajuda-nos a não nos afastarmos
de ti.
Pai-Nosso…
Maria Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Terça - 02 de outubro de 2018

NÃO JULGAR PELAS APARÊNCIAS
INTRODUÇÃO
Bom dia! Hoje vamos ver um vídeo que nos chama a atenção para duas atitudes muito importantes para nós
cristãos: o não julgar pelas aparências e o saber partilhar. Foram duas atitudes que Jesus tinha constantemente
na Sua vida e por isso devemos segui-las para sermos melhores cristãos. Vamos ver.

TEXTO
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=t07s6K94c7E

REFLEXÃO
Vamos explorar este pequeno filme.
Porque ladrou o cão à cegonha?
Quando é que o cão percebeu qual era a necessidade da cegonha?
Depois de perceber a necessidade da cegonha, como agiu?
Quando o cão preparou o montinho de minhocas para as crias da cegonha, ele estava à espera que acontecesse
alguma coisa de especial?… Não!
O que aconteceu?

ORAÇÃO (ampliar para a turma rezar em conjunto, caso seja necessário)

Querido Jesus,
ajuda-me a não julgar os outros, mesmo que vistam de maneira diferente,
que tenham uma cor de pele diferente, um formato de olhos diferente.
Ajuda-me a não julgar de imediato se não compreender as atitudes dos outros.
Ajuda-me a tornar o mundo um lugar de paz. Ámen!
Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ámén

Quarta - 03 de outubro de 2018

A PARTILHA
INTRODUÇÃO
Bom dia! Hoje vamos ouvir uma história que nos vai falar de um dos valores que Jesus nos ensina: a
partilha. Vamos ouvir.

TEXTO
«Havia dois irmãos que eram muito amigos e brincavam sempre juntos. Um dia, tiveram uma discussão tão grande
que decidiram que a partir daquele dia cada um brincaria apenas com as suas próprias coisas.
Começaram a dividir os brinquedos maiores, e depois os mais pequenos. Andavam sempre aborrecidos a dizer a
quem é que pertencia cada coisa, até mesmo um animal, uma árvore ou uma pedra. Com o passar dos anos,
mesmo já velhinhos, nada tinha mudado. Todas as pessoas conheciam-nos como os velhos rabugentos e ninguém
os via a sorrir.
De repente, numa manhã encontraram as suas coisas todas misturadas. Encontraram duas crianças a brincar
juntas, e não se importavam com o facto de estarem a misturar tudo o que os velhos tinham separado. Estavam
realmente felizes.
Olhando para as duas crianças, muitos anos depois, os dois irmãos velhotes deram conta da tontice que tinham
feito: tinham deixado de brincar juntos. Decidiram, a partir daquele dia, brincar juntamente com aquelas crianças,
partilhando tudo o que era de um e de outro. Voltaram a ser felizes» .

Pedro Pablo Sacrista
REFLEXÃO
Muitas vezes perdemos tempo zangados com os amigos por causa dos brinquedos ou de outras coisas,
quando seria mais simples e divertido aproveitar esse tempo para brincar juntos. A partilha nem sempre
é fácil porque pede-nos um risco muito grande, um salto no desconhecido: a confiança.

ORAÇÃO
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a partilhar.
Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Quinta - 04 de outubro de 2018

A EXISTÊNCIA DE DEUS
INTRODUÇÃO

O Bom dia! Hoje vamos ver um testemunho de alguém que ‘descobriu’ que Deus existia, através de um encontro
especial. Essa pessoa é um famoso Dj no Brasil que se dedica também ao voluntariado.

VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QBHMyqy6K5U

REFLEXÃO

Decerto que muitos de nós já questionámos a existência de Deus, já O tentámos encontrar de diferentes formas
e em diferentes momentos.
Mas o encontro com Deus é algo especial, acontece quando nos entregamos aos outros e deixamos que Ele entre
na nossa vida.
Se somos cristão, não podemos ficar parados. Devemos ir ao encontro do outro e ao encontro de Deus!

ORAÇÃO
Senhor, pedimos-te por todos os jovens Que Te buscam e ainda não Te encontraram, Para que sejam
perseverantes E saibam dar o melhor de si.
Pai-nosso…
São João Bosco, rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

