2ª FEIRA || 22 outubro
ANO MISSIONÁRIO
E
UM GRANDE SANTO- S. JOÃO PAULO II
Bom dia! E boa semana. Ontem celebrou-se o Dia
Mundial das Missões. O Papa Francisco escreveu uma
mensagem muito bonita aos jovens falando do que é ser
missionário. Ontem, também, em Albufeira e em muitos
lugares de Portugal, deu-se início ao Ano Missionário que
todas as comunidades cristãs portuguesas irão tentar
viver até outubro de 2019. No hall de entrada do Colégio
está um cartaz a falar disto e com frases do Papa.
Texto
Para além desta bonita notícia, hoje dia 22 de outubro,
lembramos um grande missionário e um grande santo, o
Papa S. João Paulo II.
É um Santo muito conhecido. Quando ele era novo,
gostava muito de jogar futebol e o seu sonho era ser
ator, mas foi percebendo que um Amigo muito especial o
chamava a ser padre. Sabem quem foi esse Amigo? Foi
Jesus. O nosso Melhor Amigo!
A partir desse dia toda a sua vida foi dedicada a Jesus e
às pessoas. Era um padre muito alegre e muito
desportista. Mais tarde ainda, sem que ele sonhasse que
isso fosse acontecer, ele foi escolhido para ser o chefe da
Igreja. Ser Papa é ser como Jesus, bom Pastor, é ser
amigo e guiar toda a gente nos bons caminhos. Isto é ser
missionário.
Reflexão
Esta é a nossa missão e não só de pessoas que são conhecidas:
ser santo e ajudar a ser santo. Assim, esta semana vamos ter a
missão de guiar algum colega pelos bons caminhos, como o fez este Papa. Se virmos alguém a dizer ou
fazer algum disparate, vamos ser muito amigos e ajudar a corrigir. Combinado?
Oração
Avé Maria… 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 || 23 outubro
MARIA VAI COM AS OUTRAS
Bom dia! E um dia feliz. Hoje temos uma pequena história sobre uma ovelha de nome Maria. Parece que
para ela é difícil tomar decisões… vamos ver porquê… (tem powerpoint)

Texto
Era uma vez uma ovelha chamada Maria. Onde as outras ovelhas iam, Maria ia também. As ovelhas iam
para baixo. Maria ia também. As ovelhas iam para cima. Maria ia também. Maria ia sempre com as outras.
Um dia, todas as ovelhas foram para o Pólo Sul. Maria foi também. Ai! Que lugar frio! As ovelhas ficaram
com gripe!!! Maria ficou com uma gripe também. Atchim!
Depois, todas as ovelhas foram para o deserto. Maria foi também. Ai! que lugar quente! As ovelhas
desmaiaram. Maria também. Uf! Puf!
Um dia todas as ovelhas resolveram comer salada de leitugas. Maria comia também. Que horror! Foi,
quando, de repente, Maria pensou: “Se eu não gosto de leitugas, por que é que eu tenho de comê-las?”.
Maria pensou, suspirou, mas continuou a fazer o que as outras faziam.
Até que as ovelhas resolveram pular do alto da montanha para dentro da lagoa. Todas as ovelhas
pularam. Pulava uma ovelha, não caía na lagoa, caía na pedra, partia o pé e chorava: mé!
E assim, quarenta e duas ovelhas pularam, partiram o pé e choraram: mé! mé!
Chegou a vez de a Maria pular. Ela deu um abanão, viu um restaurante e entrou. Comeu uma boa refeição
e partiu feliz. Agora, mééé, a Maria vai para onde caminha o seu pé.
Reflexão
 A ovelha Maria era mesmo uma maria-vai-com-as-outras. Até ao dia em que descobriu que podia
seguir o seu próprio caminho, bastava querer.
 Por vezes o mesmo acontece connosco: vamos para onde os nossos amigos vão sem ver se a
brincadeira é bonita. Quando isso acontece, alguém ter ideias ou fazer coisas que não são corretas
e eu faço sem pensar, estamos a ser como a ovelha Maria! Temos de aprender a usar a cabeça,
para pensar o que devemos fazer e o caminho a seguir!
Oração:
Maria e Jesus, não me deixeis levar pelo mal dos outros. Que eu seja ovelha que Tu, meu Pastor queres
que seja!
Avé Maria… 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

4ª FEIRA || 24 outubro
DIA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Bom dia! Hoje, dia 24, é um dia muito especial para todas as comunidades
salesianas: é o dia comemorativo de Nossa Senhora Auxiliadora.
Texto
Todos os meses, no dia 24, numa casa salesiana, lembramo-nos de Nossa
Senhora Auxiliadora. D. Bosco e M. Mazzarello sempre confiaram em
Maria Auxiliadora como a sua Mãe, Mestre e Guia. Dom Bosco até dizia
que quem entra numa casa salesiana foi Nossa Senhora que o trouxe e
que, a partir desse momento, Ela o protege a vida toda! Madre Mazzarello
colocava as chaves da casa e escolas aos pés de Nossa Senhora par que
fosse Ela a vigiar durante a noite.
Já pensaram como é bom termos nossa Senhora a cuidar de nós em cada
momento? Agora, convidamos que cada um fale com Ela no silêncio do
nosso coração. O que queremos dizer à nossa Mãe do Céu, que é Mãe de
Jesus, o Bom Pastor?

Reflexão
 Com a certeza de que Ela nos acompanha, hoje, aproveita e vai à capela, reza uma Avé-Maria a
Nossa Senhora Auxiliadora, pedindo-lhe aquilo que mais precisas ou que saibas que alguém
precisa!
Oração
Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora … Rogai por nós
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amén

Bom dia!

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

5ª FEIRA || 25 outubro
GENEROSIDADE…

Bom dia! Que seja um dia bem alegre. Hoje, gostaríamos que visses e escutasses uma pequena situação
que para alguns pode ser uma coisa habitual e que se pode transformar em bênção.

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/OHH1Ametpw8
Reflexão
 Que mensagem podemos tirar daqui?
 Uma situação de brincadeira conseguiu tornar-se num ato de generosidade e de bênção, dando
graças a Deus pelas boas ações… quando fazemos boas ações, dizemos boas palavras… não
sentimos que fizemos mesmo algo de bom?
 Uma proposta: em família, revê este bom dia, tornando-o numa boa noite, e que mensagem fica
para todos. Podes partilhar no dia seguinte com a turma e a professora.

Oração
Avé Maria… 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

6ª FEIRA || 26 outubro
O QUE FAZER?????
Bom dia! E já estamos às portas do fim de semana. Ao longo deste ano o Papa Francisco convida-nos a ser
Missão… Mas o que é isto?
Texto
Uma grande missionária, Santa Teresa de Calcutá, dizia que “cada um de nós é uma gota de água no meio
do Oceano, mas sem essa gota o Oceano ficaria menor”, ou seja, às vezes podemos pensar: “o que vou
fazer para que o mundo fique melhor? Sozinho não consigo!” Mas se começares por fazer os teus deveres
bem feitos, se todos os dias fizeres um bom propósito … se disseres Bom dia, Obrigada, por favor, desculpe
e outros seguirem o teu exemplo… se arranjares um tempinho para fazeres uma pequena oração a Jesus e
a Maria… já estás a tornar o mundo melhor, estás a ser missionário.
Reflexão
Muitas pessoas, homens e mulheres, começaram assim e hoje partem para terras de missão para ajudar
quem mais precisa porque acreditam que o que transforma e melhora o mundo são pequenos atos, gestos
de amor. Hoje ao olharmos para mapa mundo pensa como é bonito que tanta gente saia do seu país, da
sua casa, para ajudar quem mais precisa! Vamos agradecer a Deus por haver pessoas com um coração tão
grande e cheio de amor! (Olhamos e agradecemos)
Oração
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

