2ª FEIRA || 08 outubro
FAMÍLIA, LUGAR DE PERDÃO
Bom dia! E boa semana. Esperamos que este fim de semana prolongada tenha dado para estar em família.
E por falar em família, esta semana dedicaremos a nossa atenção à família. O Papa Francisco diz-nos que a
“Família é lugar de perdão”. Vamos ver um pequeno filme que mostra um pouco o que se passa em
muitas famílias, se não, todas as famílias…
Texto / Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XyMQ-cgJrJo
Reflexão
É normal que todas as famílias tenham alguns momentos mais complicados;
A menina do filme, para conseguir entregar a sua prenda aos pais, teve que passar por muitas aventuras;
Estas aventuras podem representar o medo de não ser bem recebido, a falta de coragem para fazer a coisa
certa, a tristeza por assistir às discussões dos pais... Mas mesmo assim ela avançou;
O Papa Francisco alerta-nos para o seguinte:
Não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma
pessoa perfeita nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Dececionamos uns aos outros.
Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão.”
Oração
Querido Deus, pedimos-Te por todas as famílias, para que saibam perdoar sempre, e não guardar
mágoa no coração!
Pai Nosso… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. 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 || 09 outubro
PONTES EM VEZ DE MUROS
Bom dia! Ontem referimos que a família deve ser lugar de perdão. Às vezes, pedir perdão e perdoar é
difícil, pois damos mais importância ao quanto estamos magoados. Vamos ouvir uma história de dois
irmãos que estavam zangados um com o outro e ver o que aconteceu.
Texto
Dois irmãos habitavam em casas vizinhas, uma de cada lado de um rio, mas davam-se muito mal um com o
outro.
Um dia, um desses irmãos chamou um carpinteiro e disse-lhe:
- Vou sair uns dias e quero que tu, durante este tempo, construas um muro de madeira suficientemente
alto para não ver aquela casa do outro lado do rio.
O carpinteiro pôs mãos à obra. Enquanto trabalhava, estranhou a razão de ser do muro. Perguntou então
aos vizinhos, que lhe disseram:
- São dois irmãos que estão zangados.
Ao saber disso, o carpinteiro, que tinha bons sentimentos, arriscou construir uma ponte de madeira em
vez de construir o muro.
Quando o dono da casa regressou, ficou surpreendido. Mas em vez de o repreender, pagou-lhe a conta e
foi para casa meditar. No silêncio da noite, tomou uma decisão.
Por isso, na manhã seguinte, saiu de casa e foi atravessar a ponte em direção à casa do irmão. Com grande
surpresa, viu que, da outra margem do rio, vinha o seu irmão. Ambos se encontraram no meio da ponte e
deram um grande abraço.
Reflexão
 O importante é construir pontes e não muros, para que possamos viver unidos; as pontes levamnos ao encontro do outro para dialogar com ele, para nos divertirmos.
 Uma das pontes que podemos construir para estarmos mais unidos é a oração em família, pois:
“Família que reza unida, permanece unida!” «Segue-me! Estou contigo.»
Oração
Querido Pai do Céu, ajuda-me a perdoar sempre e a saber construir pontes em vez de muros altos que
nos separam das pessoas que mais amamos.
Pai Nosso… Nossa Senhora do Rosário de Fátima… 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

4ª FEIRA || 10 outubro
DEUS HABITA NA FAMÍLIA
Bom dia! A família é um lugar muito importante para Deus habitar. Vamos conhecer uma carta escrita ao
Papa Francisco, sobre este assunto.

Texto
Carta para o Papa Francisco
Querido Papa Francisco, bom dia!
Como é que eu posso encontrar Deus em mim e na minha família?
Abençoa-me!
Com afeto,
Mansi (9 anos, Índia)
Carta do Papa Francisco para a Mansi
Querida Mansi,
Podes encontrar Deus na tua família, querendo bem à tua mãe, ao teu pai, aos teus irmãos, às tuas irmãs,
ao avô, à avó, aos tios. Se queres bem aos teus familiares, então encontrarás Deus e tudo será
harmonioso. Querer bem, porém, não é apenas fruto de um esforço, sabias? É uma graça que se recebe de
Deus. E é uma graça que temos de fazer crescer. Deves regá-la como uma planta. Aprende em cada dia a
regar a graça de querer bem à tua família. Assim encontrarás Deus em tua casa.
Papa Francisco

Reflexão
 Deus está presente nos lugares onde há amor, principalmente na nossa família;
 Para isso é importante querermos o bem a todos os elementos da família. Às vezes é difícil, não é?
Principalmente quando os irmãos implicam connosco ou então os pais nos pedem para fazer
alguma tarefa que não nos apetece…
Oração
Vamos pedir a Deus que nos ajude a querer bem à nossa família
Pai Nosso…Nossa Senhora do Rosário de Fátima … 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

5ª FEIRA || 11 outubro
A FORMIGA E A POMBA
Bom dia! Hoje convidamos a olhar para a nossa família e perceber como Deus se faz presente nela. Já
agradeceste a Deus a tua família? É verdade que todas as famílias têm os seus problemas, mas também é
verdade que em cada família há algo de bom, de único e que é presença de Deus. Através do pequeno
vídeo vamos tentar ver como…
Texto

https://youtu.be/oqtDZEw3X08
Reflexão


A formiga foi capaz de reconhecer o bem que a pomba lhe fez ao salvá-la da corrente do rio.



Por vezes, na nossa família, não somos capazes de ver o bem que os nossos pais nos fazem todos os
dias. Eles apenas desejam o nosso bem e querem a nossa felicidade.



Tal como a formiga fez com a pomba, tentemos retribuir aos nossos pais com algum gesto, nem
que seja um abraço e dizer de vez em quando “obrigado, gosto muito de ti pai, gosto muito de ti
mãe”.



Hoje, convida o pai ou a mãe ou os dois a ver esta história e darem a boa noite, e juntos agradecem
a Deus.

Oração
Ajuda-nos Jesus a ser sempre agradecidos pela família que temos, ajuda-nos a ver melhor o bem que
nela existe.
Pai Nosso… Nossa Senhora do Rosário de Fátima…. 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

6ª FEIRA || 12 outubro
ENCONTRO DE JESUS E O HOMEM RICO
Bom dia! No próximo domingo o Evangelho conta-nos mais um convite feito por Jesus. Mas desta vez não
corre muito bem… Vamos ouvir.

Texto/ vídeo

EVANGELHO
https://youtu.be/CGX9BaaM6MQ
Reflexão


Jesus quer que as pessoas se sintam felizes a partilhar o que têm e o que sabem com os que não
têm tanto.



Às vezes, também nós temos dificuldades em seguir Jesus por causa do nosso egoísmo. Quantas
vezes já discutimos com um amigo ou com um irmão por causa de um brinquedo?

Oração
Leitor : Querido Jesus, dá-nos coragem para não dar tanta importância aos bens materiais e que os nossos
corações estejam sempre livres para amar e ajudar o próximo.
Todos: Queremos seguir-Te, Jesus!
E sendo vésperas de Nossa Senhora, dia 13 de outubro, a sua última aparição, rezamos também a Ela pelo
Papa Francisco, que Nossa Senhora lhe seja sempre auxílio e proteção.
Avé- Maria…Nossa Senhora do Rosário de Fátima… 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

