BONS DIAS
2º e 3º CICLOS

2ª feira, 28 de outubro de 2019

INTRODUÇÃO
Nesta semana, a Igreja prepara-se para celebrar a Festa de Todos os Santos e recordaremos também a
Santidade Juvenil. É uma semana para sentirmos este convite a sermos santos!
Ser santo não uma questão de estátuas nos altares. Como dizia D. Bosco – é estar sempre alegre porque
temos a consciência de que vivermos como bons cristãos e honestos cidadãos, na alegria e na presença
de Deus.

VÍDEO
https://youtu.be/71GkW8y8F-c

REFLEXÃO
O que nos pode ajudar




Viver na presença e na graça de Deus
Cumprir o dever
Amar a Deus e ao próximo

ORAÇÃO
Avé Maria
Em nome do Pai…

BONS DIAS
2º e 3º CICLOS

3ª feira, 29 de outubro de 2019

A DIGNIDADE HUMANA
INTRODUÇÃO
A santidade impele-nos a saber olhar o outro e a respeitá-lo. Escutemos.

TEXTO
Numa aula, o professor começou por ler um artigo do jornal que contava como, num cenário de guerra,
um grupo de camponeses tinham sido presos e mal tratados. Numa outra página, a notícia de reféns
que tinham passado meses sem praticamente comer.
Terminada a leitura, pareceu-lhe que ninguém tinha ficado impressionado. Todos permaneceram
insensíveis. Estavam, verdadeiramente, acostumados a tragédias!
Ao ver isto, o professor pegou num isqueiro e numa nota de cinquenta euros. Depois, pegou fogo à
nota, perante a admiração dos seus alunos. Um deles, disse:
- Senhor professor, isso não se faz! Essa nota valia muito!
O professor deixou-os falar e, no final, disse-lhes:
- Ficaram mais impressionados com uma nota a arder do que com o sofrimento de pessoas humanas.
Acham, porventura, que uma vida humana não vale mais do que a maior fortuna?
Ao ouvirem estas palavras, olharam uns para os outros e fez-se silêncio na aula. O professor concluiu:
- A vida humana vale mais do que todo o ouro do mundo. E é com toda a facilidade que nos esquecemos
disso por causas tão relativas como o dinheiro, o petróleo, os diamantes, etc.

REFLEXÃO
 Em teoria é claro que todos damos valor à vida humana. Mas será que ainda nos deixamos
impressionar pelo sofrimento dos outros ou já vamos caindo na indiferença?
 Não tenham dúvidas, se reagíssemos da mesma maneira como às vezes reagimos com coisas bem
menores, o mundo já estaria tão diferente, com tão menos sofrimento e tragédias.
 Ser santo é ter este coração capaz de sentir profundamente as dores dos outros e agir de acordo
com isso. Não ficar de braços cruzados.
Oração

Senhor, pedimos-te que nos ajudes a não sermos pessoas
indiferentes ao sofrimento daqueles que estão ao nosso lado.
Ajuda-nos a caminhar para a santidade.
Pai Nosso…
Em nome do Pai, † do Filho e do Espírito Santo.

BONS DIAS
2º e 3º CICLOS

4ª feira, 30 de outubro de 2019
FEERNANDO CALÓ

INTRODUÇÃO
A Santidade Juvenil está muito ligada a São Domingos Sávio mas comemora também outros jovens, que
embora não sejam reconhecidos como santos, são lembrados pela família salesiana em todo o mundo
como exemplos cristãos de fé e amor a Deus. Um deles foi Fernando Caló, um aluno da escola do Estoril
e Lisboa.
TEXTO
Fernando nasceu durante 2ª Guerra Mundial. Teve uma infância atribulada. Não chegou a conhecer o
pai; a mãe era uma jovem que trabalhava numa casa particular e pouco tempo tinha para dedicar ao
filho, que passou por vários orfanatos.
Aos oito anos Fernando entrou na Escola Salesiana do Estoril. Terminada a instrução primária, passou a
frequentar a Escola dos Salesianos em Lisboa.
A maneira de ser de Fernando não tinha nada que se parecesse com um santinho: facilmente se irritava
perante as repreensões e as suas companhias eram geralmente pouco aconselháveis. Quando havia
desordens era sempre um dos primeiros a ser acusado. Contudo, o seu confessor muito o alertou para
os perigos que corria, e o diretor até depositava nele alguma confiança, ao ponto de lhe fazer uma
proposta: ser apóstolo entre os colegas mais difíceis. Fernando aceitou o desafio.
No final de 1954 começou a escrever um diário, que é testemunho do seu empenho em mudar de vida.
Também os seus colegas notaram esta transformação.
A sua maior proeza foi fazer com que a mãe voltasse a ir à missa dominical, pois há muitos anos que ela
não frequentava a igreja.
A 20 de Abril de 1956 durante uma animada partida de futebol, no pátio do colégio, bateu
violentamente com a cabeça. Ficou alguns dias na enfermaria, regressando depois à vida normal. Mas
durante um recreio magoou-se novamente na cabeça. Foi internado com dores fortíssimas. Então, um
companheiro lembrou-se de lhe perguntar:
- “Ó Fernando, e se morresses agora?”
- “Estou preparado... A verdade é que também se joga futebol no céu”.
A 26 de Julho, Fernando deu entrada no paraíso.
REFLEXÃO
A vida de Fernando Caló é um exemplo de vida perfeitamente normal e próximo da nossa realidade.
Mostra-nos como é fácil viver a santidade nos gestos mais simples do dia-a-dia. A santidade é sempre
fonte de felicidade para nós e para os outros.
ORAÇÃO
Peçamos a Nossa Senhora a graça de caminhar para a santidade como Ela também o fez.
Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós…
Em nome do Pai, † do Filho e do Espírito Santo
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5ª feira, 31 de outubro de 2019
A FORÇA DA FÉ
INTRODUÇÃO
Amanhã a Igreja celebra a festa de Todos os Santos. De todos aqueles que viveram a sua fé na simplicidade das
suas vidas, oferecendo tudo a Deus: o bem e o mal que faziam, acreditando que Deus guiava as suas vidas. Hoje
estão no abraço de Deus e a Igreja faz festa.

TEXTO
Um jovem diretor de uma importante revista casou-se e teve três filhos: André, Marta e Gustavo. Os primeiros
oito anos foram muito felizes. Depois, foi suspensa a publicação da revista e teve de arranjar emprego num jornal
diário. Mas também este emprego durou pouco. As três crianças viam o pai cada vez
mais triste. Este, à mesa, dizia:
- É inútil! Na minha atividade de jornalista já não há lugar para mim. É horrível estar desempregado! A esposa
tentou animá-lo, falando-lhe das suas muitas capacidades, da esperança no futuro. No dia seguinte, quando o pai
se levantou, já as crianças tinham ido para a escola. Sentou-se à mesa para o pequeno-almoço. Ficou
surpreendido ao ver que, no seu lugar, estavam os três mealheiros dos seus filhos.
Ao lado um papel dizia: «Querido pai, acreditamos em ti!» O pai, sorriu, deu um murro na mesa e prometeu: «A
vossa fé não será em vão.»
Atualmente, é um dos editores mais importantes da Europa. Sobre a sua mesa de trabalho está esse papel que
estava junto dos mealheiros dos seus filhos. «Querido pai, acreditamos em ti». Assinam: André, Marta e Gustavo.
Mostra-o, orgulhosamente, aos seus amigos, dizendo: - Este é o segredo da minha força!

REFLEXÃO
Somos convidados a perceber como é grande a força da fé. Se enfrentarmos com coragem as dificuldades,
deixando que os outros que estão ao nosso lado nos ajudem e apoiem, podemos fazer maravilhas. Acreditar que
a presença de Deus está em nós e nos anima, será também uma mais-valia para que não nos sintamos sós e
começarmos a participar da santidade de Deus.

ORAÇÃO - Para que a nossa fé em Deus Pai seja cada vez mais forte e firme e animados por ela vivamos com
esperança, otimismo e alegria. Avé Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo.

