2ª FEIRA || 05 novembro
PAPA FRANCISCO RESPONDE SOBRE A FAMÍLIA
Bom dia! E boa semana. O Papa Francisco, volta a surpreender uma menina que lje escreveu com uma
pergunta muito interessante:

Texto
Carta para o Papa Francisco
Querido Papa Francisco, bom dia!
Como é que eu posso encontrar Deus em mim e na minha família?
Abençoa-me!
Com afeto,
Mansi (9 anos, Índia)
Carta do Papa Francisco para a Mansi
Querida Mansi,
Podes encontrar Deus na tua família, querendo bem à tua mãe, ao teu pai, aos teus irmãos, às tuas irmãs,
ao avô, à avó, aos tios. Se queres bem aos teus familiares, então encontrarás Deus e tudo será
harmonioso.
Querer bem, porém, não é apenas fruto de um esforço, sabias? É uma graça que se recebe de Deus. E é
uma graça que temos de fazer crescer. Deves regá-la como uma planta. Aprende em cada dia a regar a
graça de querer bem à tua família. Assim encontrarás Deus em tua casa.
(Papa Francisco)
Reflexão
A família tem de ser cuidada para que possa crescer no amor e ser presença de Deus!
Como podes cuidar da tua família?
Querendo bem a todos, como nos aconselha o Papa Francisco: querer bem a cada elemento; ajudar
sempre que é preciso; rezar a Jesus por ela; etc.
Mas, nem sempre isto é fácil, concordam?
Quando um irmão nos chateia ou os nossos pais nos pedem ajuda para alguma tarefa de que não
gostamos! Por isso, hoje vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, Sua Mãe, que nos ajude a
ser melhores com a nossa família.
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 || 06 novembro
A ABELHA E A FORMIGA
Bom dia! Hoje vamos dar atenção a um valor muito
apreciado por São João Bosco: a honestidade. Dom Bosco
queria que todos os rapazes fossem “bons cristãos e
honestos cidadãos”. Vamos escutar uma fábula que nos
pode ajudar a perceber o que é a honestidade.

Texto
«A abelha e a formiga eram boas amigas. Passeavam juntas, conversavam muito e trocavam receitas. A
formiga gostava muito de mel e a abelha apreciava muito as comidas guardadas pela amiga formiga. Um
dia, a abelha viajou e deixou a chave da casa com a formiga. Uma semana depois, a formiga ficou com
muita vontade de comer um pouco de mel. Pensou entrar na casa da abelha. Mas não entrou. Achou que
seria um abuso. Afinal, não tinha pedido autorização. E, sem autorização, não faria nada.
Meses depois, a formiga viajou. Deixou a chave com a amiga. No dia seguinte, a abelha sentiu fome. Ficou
com preguiça de preparar o almoço. Entrou na casa da formiga e regalou-se. Comeu toda a comida da
amiga.»
Reflexão
A fábula quer-nos colocar diante da importância da honestidade que deve estar presente em toda a nossa
vida. Honestidade é seres coerente/ verdadeiro com os teus pensamentos e ações. Agires de forma
correta. Este mesmo comportamento deves ter na relação com os teus pais, com os teus amigos, na
escola, no desporto e com as pessoas que encontras noutros espaços. Então é melhor refletirmos:
- Que importância dou à honestidade? Em ser correto no que faço e digo?
- Procuro ser honesto em tudo?

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 || 07 novembro
HONESTIDADE
Bom dia! Nesta semana estamos a valorizar o valor da honestidade. Hoje, voltamos a falar dela e a ver um
pequeno vídeo que nos mostra a sua importância.

Texto/ Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=utYmJ62LZvg
Reflexão


Vimos como a honestidade é um valor importante também para quem já trabalha. Acima de tudo,
é fundamental sermos honestos connosco próprios.



A honestidade, na tua vida tem de ser um valor importante e não ser ultrapassada por trafulhices e
interesses pessoais.



Ser correto com os nossos valores nem sempre é fácil, mas ajuda a sermos boas pessoas e a
estarmos tranquilos.

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 || 08 novembro
O VENDEDOR DE BALÕES
Bom dia! Algumas vezes comparámos a nossa vida à dos outros,
tentando medir quem é mais feliz. O texto que vamos escutar
convida-nos a valorizar o que somos e o que temos.
Texto
«Certo dia, um grupo de meninos contemplava um vendedor de balões na festa da aldeia. O povoado era
pequeno e o vendedor tinha chegado há poucos dias. No entanto, não era uma pessoa muito conhecida.
Em poucos dias, as pessoas deram conta que era um excelente vendedor e que usava uma técnica muito
pouco comum, que acabava por captar a atenção de todos, pequenos e grandes.
Num momento soltou um balão grande, vermelho, e toda a gente, especialmente os potenciais clientes, as
crianças, olhavam como o balão subia até ao céu. Logo depois soltou um balão azul, depois um verde,
depois um amarelo,… Todos subiam ao céu de forma semelhante ao primeiro balão.
Entre as crianças, um menino pequenino, olhava fixamente, sem desviar a sua atenção, para um balão
mais pequeno que os restantes, que o vendedor mantinha preso por um fio. A certa altura, ganhou
coragem, aproximou-se do vendedor e perguntou-lhe: «Senhor, se soltasse esse balão mais pequeno, ele
subiria como os restantes?». O vendedor sorriu, soltou o cordel com que mantinha seguro o balão e,
enquanto este subia até ao céu, disse-lhe: «Não é a forma, o tamanho, ou a cor que faz subir os balões,
mas sim o que têm lá dentro!»
(retirado de http://www.taringa.net/posts/offtopic/6224409/Pequenos-cuentos-con-grandes-moralejas.html, a 31-10-2014)

Reflexão


O que importa não são as diferenças exteriores, mas os bons princípios, os valores e conhecimentos
que estão dentro de cada um e que nos fazem ir mais além.



É o que está dentro de nós que nos torna únicos.

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

6ª FEIRA || 09 novembro
OBEDIÊNCIA NO CAMINHO DA FELCIDADE
Bom dia! Hoje, D. Bosco fala-nos que a felicidade também passa pela obediência. Escutemos.
Texto
Se não cuidarmos duma planta, ela seca e morre, também acontece com cada um de nós, se não nos
deixarmos educar por quem está connosco.
Diz a Bíblia: Honra teu pai e tua mãe e serás feliz (Ex 20, 12). “Honrar” significa respeitar e obedecer
aos vossos pais, sem mostrar má vontade. Tenham cuidado para não serem daqueles que encolhem os
ombros, abanam a cabeça e, pior ainda, respondem de forma mal-educada. Esses ofendem gravemente os
seus pais e o próprio Deus, que, por meio deles, nos quer educar.
Devemos mostrar respeito, tendo o cuidado de nada fazer sem a sua autorização.
Ajudem os vossos pais sempre que precisarem, principalmente quando ficarem mais velhinhos.
Rezem por eles, de manhã e à noite, para que Deus os acompanhe e ajude.
Sejam sinceros; não se desculpem com mentiras ou negando o que fizeram. A mentira, além de
ofender a Deus, faz com que vós sejais considerados mentirosos e os outros não confiem em vós. Que os
conselhos e avisos dos vossos educadores sejam regra do vosso viver e agir. Felizes serão se assim o
fizerem. Um filho obediente é caminho de santidade.
(adaptado de S. João Bosco, Ensinamentos de vida espiritual, pp. 30-32)

Reflexão
Hoje, deixamos que seja Jesus a indicar este caminho: de honrar pai e mãe e legítimos superiores

https://youtu.be/TZNksq2i6mg
Oração
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém

Bom dia!

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

