21 de outubro
SER INSTRUMENTO/ ELEMENTO DE PAZ
Bom dia! E boa semana: Semana Nacional da Educação Cristã. E na educação formamos ao valor da PAZ,
por isso, falaremos muito dela e apelamos para que a Paz seja uma realidade nas nossas vidas. E para
começar recordamos um episódio da vida de D. Bosco quando adolescente e teve um sonho:
Texto
Dom Bosco em criança teve um sonho que o marcou
profundamente, conhecido como “sonho dos nove anos”.
Diante de uma briga entre jovens desordeiros, D. Bosco tentava
impedi-los, mas para os impedir, o pequeno João Bosco, usou a
violência, então ouviu: “Não é com pancadas, mas com amor e
com carinho que poderás recuperar esta juventude que vive
no abandono”. Era a voz de Jesus Cristo.
Reflexão
Jesus no sonho a D. Bosco disse: «Não com pancadas…mas
com amor e carinho»
Muitas vezes quando um colega nos aborrece, reagimos por
impulso e achamos que bater resolve tudo, mas, tal como a D.
Bosco, Jesus diz-nos que isso não é verdade, só com paz e amor conseguimos mudar a situação.
Procura ser sinal do amor de Jesus!
E tu? Reages mais com violência ou com paz?
Oração:
Hoje rezamos com ajuda de um vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1tP6Ohh1mTQ
Nossa Senhora do Rosário... Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

BOM DIA PARA TODOS!
AJUDA: A diocese apoia e ajuda um lugar de missão. Esse lugar conta com a tua ajuda e renúncia.
(mealheiro por turma)

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

22 de outubro
A PINTURA
Bom dia! E que seja um dia vivido com alegria. Hoje trazemos uma pequena história que fala de um rei
que quer representar a paz perfeita.
Texto
Uma vez um rei disse que oferecia um grande prémio àquele
artista que pudesse produzir numa pintura a paz perfeita.
Muitos artistas tentaram expressar a paz. O rei observou e
admirou todas as pinturas, mas só houve duas pinturas que ele
gostou e teve que escolher entre elas.
A primeira era um lago muito tranquilo, era um espelho
perfeito onde se refletiam montanhas sossegadas que o
rodeavam, cobertas por um céu azul com nuvens brancas.
Todos os que olhavam para essa pintura pensavam que esta
refletia a paz perfeita.
A segunda pintura também tinha montanhas. Mas, essas eram
escabrosas e descobertas. Sobre elas havia um céu do qual saia
violentos aguaceiros com raios e trovões. Montanha abaixo
havia uma forte e espumosa torrente de água. Tudo isso não se revelava nada pacífico.
Mas, quando o rei observou cuidadosamente, ele viu atrás da cascata um delicado arbusto crescendo na
fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao rugir da violenta queda de
água estava sentado placidamente um passarinho no seu ninho...
- Paz perfeita...?
- Qual pintura acreditas ter sido a vencedora?
O Rei escolheu a segunda.
- Sabes porquê?

PAZ
PERFEI

Reflexão
 Paz não significa estar num lugar sem barulho, sem problemas, sem trabalho ou sem dor.
 Paz significa que, apesar de estarmos no meio de todas essas coisas conseguimos estar calmos
dentro do nosso coração.
 Este é o verdadeiro significado da paz.
Oração
A paz que vem do nosso coração é a melhor que podemos ter. Pedimos a Jesus que nos dê essa paz para o
nosso coração.
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!
PARA AS MISSÕES
AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.

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

23 de outubro

O PAPA E A PAZ
Bom dia! E um dia feliz. Hoje no Bom dia teremos a palavra do Papa Francisco. O mês de outubro, mês das
missões, mês de Nossa Senhora, pode ser também o mês de oração pela PAZ. Nossa Senhora em Fátima
pediu que se rezasse pela PAZ no mundo. E 3 crianças, pastorinhos, rezaram e espalharam esta intenção.
Escutemos com atenção as palavras do nosso Papa Francisco: (as professoras devem ajudar na leitura das legendas)

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/hZRQQaw51lw
Reflexão
O Papa quando fala, nota-se na sua voz uma grande preocupação; não é bonito viver sem paz. Com ele e
com todos aqueles que promovem, constroem a paz rezamos à nossa Mãe do Céu.

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

BOM DIA PARA TODOS!
PARA AS MISSÕES
RECOLHA DE AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.

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

24 de outubro

PAZ- MENSAGEM PARA O CORAÇÃO
Bom dia! Hoje é dia 24 de outubro e a Família Salesiana, a congregação das Irmãs, recorda Nossa Senhora
Auxiliadora. Com Ela deixamos para o dia de hoje mais um apelo à paz. Escuta a canção com o coração,
pois ela é especialmente direccionada para cada um/a:

Texto/ Vídeo
https://youtu.be/ZdZDhSFY74o
Oração
Por um mundo de paz
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amén

BOM DIA PARA TODOS!
PARA AS MISSÕES
AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.

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

25 de outubro

O PUBLICANO E O FARISEU
Bom dia! Chegamos ao final de mais uma semana. E para continuares ligado ao canal de Jesus, partilhamos
com cada um a Palavra de Deus do próximo domingo que fala de dois homens que tiveram duas atitudes
diferentes no que diz respeito à oração e como nos colocamos diante de Deus. Vamos escutar:
Texto/ Vídeo

https://youtu.be/jn7h06r1JJY
Reflexão


Na parábola/ história que Jesus conta, Deus tem um «fraquinho» pelos pobres, pelos que são
postos de lado, como era o caso do publicano (alguém que não era muito aceite no tempo de Jesus,
pois trabalhavam para os romanos, o povo invasor no país de Jesus) e não dá muita atenção a quem
se acha muito importante como é o caso do fariseu (um senhor importante no templo).



O que Jesus nos quer dizer com esta história é que devemos ser humildes e não pensarmos que
somos os melhores e que sabemos tudo, sempre a criticar os outros e acharmos que temos sempre
razão e que só nós é que fazemos bem. Não, para Jesus não é assim. Diante de Deus e dos nossos
irmãos temos de ser mais simples e acolher todos, para juntos construirmos a paz.



Deixar de lado todas as atitudes de superioridade.

Oração
Pedimos a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora o dom da HUMILDADE
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Amén

BOM DIA PARA TODOS!
BOM FIM-de-SEMANA
PARA AS MISSÕES
AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.

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

