BONS DIAS
2º e 3º CICLOS

2ª feira, 14 de outubro de 2019

TU PODES SER MISSIONÁRIO NO LUGAR ON DE ESTÁS
INTRODUÇÃO
Bom dia, o mês de Outubro é o mês das missões, lembrando todos os missionários e as suas ações pelos 5
Continentes. Eles são aqueles que partem para fazer bem aos que mais precisam. Mas nós também podemos ser
missionários ajudando quem está ao nosso lado. O próximo domingo é o dia Mundial das Missões. E, nós, que
podemos fazer?
Vamos escutar o próximo conto.

TEXTO
Conta-se que havia um menino que todos os domingos ia à eucaristia com as roupas remendadas e os sapatos
rotos. Certo dia, alguém que dizia não acreditar em Deus, e que todos os domingos via o menino passar à frente
da sua casa para ir à missa, resolveu meter-se com ele: - Olá, rapaz! Então tu acreditas em Deus? - Sim, acredito.
Acredito que Deus é o meu Pai do Céu. - Hmm!... E achas mesmo que ele é um bom pai? - Claro! - Ah, sim? Então
por que é que o teu pai do céu não te dá uma roupinha mais decente e não te oferece uns sapatinhos novos?
Embora triste, o menino não deixou de olhar os olhos do homem e de responder: - Sabe? Tenho a certeza de que
Deus encarregou alguém neste mundo para o fazer. Só que esse ‘alguém’ deve ter-se esquecido...

REFLEXÃO
 É um ato de egoísmo cruzar os braços e atribuir as culpas a Deus.
 Costuma-se dizer que “nós somos as mãos e os pés de Deus” pois é através de nós que Deus chega
aos outros!
 Está atento a quem te rodeia e em cada pessoa que precisar de ajuda ouvirás Deus a chamar pela tua
ajuda. Ser Missionário é isso mesmo!

ORAÇÃO
Pai Nosso
Em nome do Pai …
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3ª feira, 15 de outubro de 2019

TU PODES SER MISSIONÁRIO NO LUGAR ONDE ESTÁS
INTRODUÇÃO
No bom dia de ontem, vimos que deus age no mundo através de nós. A nós, batizados, cabe-nos
mostrar Deus por aquilo somos, fazemos e dizemos.

TEXTO
Certo dia, o monge Demétrio recebeu a seguinte ordem: “Põe-te a caminho, porque Deus quer
encontrar-se contigo no outro lado da montanha”.
O religioso pôs-se imediatamente a caminho. Mas, no meio da viagem encontrou-se com um ferido que
lhe pedia socorro. O monge, quase sem parar, explicou-lhe que não podia demorar, porque Deus estava
à espera dele no outro lado da montanha, antes do anoitecer, mas prometeu-lhe que voltaria assim que
tivesse atendido a Deus. E continuou, apressadamente, o seu caminho.
Horas depois, quando o sol ainda estava alto, Demétrio chegou ao topo da montanha e os seus olhos
começaram a procurar Deus. Mas, para sua surpresa, o monge encontrou apenas um aviso onde estava
escrito: “Fui ajudar o ferido que tu deixaste abandonado e volto já! – Deus.

REFLEXÃO
Encontramo-nos com Deus sempre que ajudamos alguém que precisa. Estejamos atentos.

ORAÇÃO
Pai Nosso …
Maria Auxilio dos cristãos … Rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo Pai- Nosso…
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4ª feira, 16 de outubro de 2019

MISSÕES – QUE POSSO EU FAZER?
INTRODUÇÃO
Temos vindo a escutar que Deus não nos substitui. Mas, cada um, deve descobrir como anunciar Jesus
no lugar e na situação onde se encontra. Outros sentem mesmo o chamamento de Deus para partir para
outros continentes por uma vida toda ou por um mês apenas.

VÍDEO - https://youtu.be/NP9ZS0Zer8M
REFLEXÃO
Então, tu podes:




Rezar por quem trabalha nas missões para serem fortes nas dificuldades
Podes ajudar com bens
Podes anunciar Jesus onde te encontras, mesmo sem palavras. Apenas pelo que és.

ORAÇÃO
Pai Nosso,
o Teu Filho unigénito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos
seus discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo batismo,
tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça
de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre
novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor. Ámen
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5ª feira, 17 de outubro de 2019

VOLUNTÁRIOS MISSIONÁRIOS
INTRODUÇÃO
Hoje, vamos ver um vídeo de jovens que partem anualmente para missões, no mês de Agosto, em Cabo
Verde. É uma iniciativa dos salesianos. O vídeo que vamos apresentar ainda não é a deste ano mas de
anos anteriores.

VÍDEO
https://youtu.be/J93awy7yJXc
REFLEXÃO
Diálogo sobre esta iniciativa dos jovens.

ORAÇÃO

Pai Nosso,
o Teu Filho unigénito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos,
confiou aos seus discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo batismo,
tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça
de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada,
encontre novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor. Ámen
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6ª feira, 18 de outubro de 2019

AMANHÃ É O DOMINGO MUNDIAL DAS MISSÕES

ORAÇÃO
Pai Nosso,
o Teu Filho unigénito Jesus Cristo, ressuscitado dentre
os mortos, confiou aos seus discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos os povos”.
Recorda-nos que, pelo batismo,
tornamo-nos participantes da missão da Igreja.
Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça
de sermos testemunhas do Evangelho,
corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de
estar realizada, encontre novas e eficazes expressões
que levem vida e luz ao mundo.
Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos
possam encontrar-se com o amor. Ámen

