2ª FEIRA || 29 outubro

SANTIDADE
Bom dia! Esta semana vamos começar um novo mês, sabem qual é? É o mês de novembro.
O mês de novembro começa com um dia tão especial que até nem vimos à escola por ser feriado – é o dia
de todos os santos. É isso mesmo, fazemos uma festa por todos os amigos que já estão no céu.

Texto
Sabem quem são os Santos? Os santos foram pessoas como nós e no dia de “Todos” os santos lembramos
todos estes amigos que já estão no Céu, não só os conhecidos, mas todas as pessoas que procuraram viver
como Jesus. Não é só S. João Bosco, Sta. Maria Mazzarello, Laura Vicunha ou os Pastorinhos de Fátima.
Todos nós temos no nosso coração o desejo de ser felizes, para sempre. Queremos ser santos e é isso que
Jesus nos ensina todos os dias, porque nos quer felizes.
Reflexão
O Papa Francisco deixa-nos 4 aspetos e uma frase para sermos santos (ver imagem na página seguinte)
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

Ser santo é levar Jesus a todos os lugares onde formos, é ser seu amigo e fazer
o bem, é ajudar, é perdoar e pedir desculpas, é crescer com muito amor e
alegria no coração.

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

3ª FEIRA || 30 outubro
NÃO É DIFICIL SER SANTO
Bom dia! A santidade não é nenhum bicho-de-sete-cabeças. É um assunto de todos os dias, de todas as
horas. O dever cumprido com responsabilidade e amor é a matéria-prima da nossa santidade.
Texto
António era um miúdo inquieto, Traquina e sempre a arranjar
problemas. Um dia resolveu mudar. Não seria uma tarefa nada fácil, mas o
António estava disposto: ia ser santo! E começou a sua caminhada em
direção à santidade. Na escola, esteve atento à aula, sério, compenetrado. A
tal ponto que a professora interrompeu a aula e perguntou:
- António, estás bem? Hoje, estás esquisito, diferente...
Para espanto dos colegas, durante todo o jogo de futebol não disse
um só palavrão. A sua equipa perdeu seis a zero: não chamou “frangueiro”
ao guarda-redes, nem reclamou com o árbitro e foi para casa, calmo, com
um sorriso tranquilo nos lábios. Estava a começar bem... Não era tão difícil
assim ser santo.- avaliou.
À noite, a mãe pediu-lhe um favor e António cumpriu imediatamente.
A mãe apanhou um susto. Sem reclamar, António fez logo o que lhe pediu.
Seria possível? O seu António estava diferente!
Nessa noite, o António, depois de rezar as orações da noite, dormiu
feliz. De facto, não era difícil ser santo...bastava querer e não desistir. Afinal,
não era difícil ser santo: difícil era ser santo todos os dias!
Reflexão
Seria muito bom tentar: experimenta viver assim o teu dia, a tua semana. O resultado será bem evidente e
sentirás alegria no teu coração.
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

4ª FEIRA || 31 outubro
SEGUE-ME! ESTOU CONTIGO
Bom dia! Hoje termina o mês de outubro. Deixamos-te alguns desafios para continuares a viver o nosso
tema da pastoral: Segue-me! Estou contigo. Com o vídeo que convidamos a ver desejamos um bom
caminho para a santidade. (A educadora pode ir lendo as frases se achar que é rápido)

Texto/ Vídeo

https://youtu.be/80hjErG6Lys
Oração
Entreguemo-nos a Nossa Senhora
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

