04 de novembro
MÊS DA SANTIDADE II
Bom dia! E bom recomeço. Todos os Santos tiveram na sua vida momentos de erros e ajustes, alegrias e
tristezas, luzes e trevas. Nem tudo foi um mar de rosas! Isto mostra-nos que também nós podemos ser
santos!
Texto

Eis a explicação simples e muito concreta do nosso querido Papa Francisco sobre o que é
ser santo:
“Alguns pensam que a
santidade é fechar os
olhos e fazer cara de
santinho!
Não,
a
santidade não é isto!
Somos chamados a
tornar-nos
santos
vivendo e fazendo com
amor as ocupações
diárias”:
estudar,
aprender,
ajudar,
brincar, trabalhar, etc.
“E cada qual nas
condições e situação de
vida em que se
encontra”, seja casado,
solteiro,
consagrado,
jovem, criança!”
SER SANTO É SER FELIZ!
Oração: Hoje na nossa oração agradecemos a Jesus dom da santidade.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora... 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

05 de novembro
A RAPOSA E A CEGONHA
Bom dia! Se olharmos à nossa volta vemos como somos diferentes. Mas nem sempre nos apercebemos
dessas diferenças. Vamos ouvir uma história: A Raposa e a Cegonha que nos pode ajudar a pensar nisto.
Texto

https://www.youtube.com/watch?v=4o4atRSJnQM

Reflexão
 O que pensas da atitude da Raposa?
 A história ensina-nos que não devemos fazer aos outros o que não gostamos que nos façam a nós!
 Caminhar na santidade é estar atento aos nossos colegas, amigos, familiares
 Se queremos bem a alguém não podemos fazer o que fez a raposa: temos de ter cuidado com as
nossas atitudes e palavras.
 O mesmo fez Jesus na sua vida, procurou que com os seus ensinamentos e atitudes, nós também
pudéssemos ser muito felizes aqui e um dia na eternidade.
Oração
Avé- Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

06 de novembro
SÃO NUNO DE SANTA MARIA
Bom dia! Hoje é o dia de São Nuno de Santa Maria ou Nuno Álvares Pereira (nome de batismo).
Já ouviram falar nele?
Texto
Vamos descobrir quem foi:
http://www.educris.com/v2/tv/um-minuto-de-santidade/894-sao-nuno-alvares-pereira
Nuno Álvares Pereira nasceu a 24 de junho de 1360.
Dele diz-se ser o maior génio militar que Portugal já teve, pois nunca perdeu uma
batalha. Foi um nobre e general português e teve um papel importante na
independência de Portugal contra Castela, vencendo a conhecida batalha de
Aljubarrota.
Era muito religioso e devoto de Nossa Senhora, levou uma vida de oração, mesmo
em campo de batalha. Após a morte de sua esposa D. Leonor, São Nuno virou as
costas às honras terrenas, entrando na Ordem Carmelita, no Convento do Carmo,
em Lisboa, que fundara, tomando o nome de irmão Nuno de Santa Maria. Nuno
Álvares distribuía esmolas pela cidade de Lisboa e usava um grande caldeirão para
fazer refeições para os pobres. Estas ações de caridade levaram o povo a aclamá-lo
como o "Santo Condestável".
O herói nacional foi canonizado em 2009 pelo Papa Bento XVI.
Oração
Peçamos a Maria, por intermédio de São Nuno de Santa Maria, a força e a coragem de amar com todo o
coração a Deus e aos outros,
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

07 de novembro
HOJE QUERO SER SANTO
Bom dia! Ser santo, já dizia D. Bosco, é cumprir bem os nossos deveres e ser sempre alegre.
Vamos escutar alguns conselhos de como podemos ser santos no nosso dia a dia:

Texto
HOJE quero ser santo!
HOJE vou ser bom para os outros
e praticar uma boa ação.
HOJE vou estudar um pouco mais
do que habitualmente.
HOJE vou ser alegre e prestar atenção
às coisas boas à minha volta.
HOJE vou lembrar-me de Jesus e de Nossa Senhora
ao longo do dia
(texto adaptado do Decálogo do Papa João XXIII)
Reflexão



Devemos recordar estes pequenos conselhos em cada dia.
Se o fizermos, vamos perceber que ser feliz, ser santo, é bem mais fácil do que parece.

Oração: Hoje para a nossa oração vamos escutar uma canção que quer fazer-nos parar um pouco e pensar
que Deus nos ajuda sempre. https://www.youtube.com/watch?v=xPes-4YJDf4
Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

08 de novembro
HOJE VOU PARAR, REZAR E AGRADECER
Bom dia! Hoje trazemos um desafio para ti. Desde segunda-feira que temos vindo a falar sobre ser santo e
não podemos esquecer que se somos convidados a ser santos é porque DEUS É SANTO.
Texto
Se tu te recordares do que foi dito ao longo desta semana (pode-se recordar dizendo o que foi) hoje vamos
convidar-te a fazer um pouco de silêncio e a pensares nestas duas perguntas:

Acredito que Jesus me ensina a ser santo?
O que fiz ao longo desta semana que me ajudou a dar passos na santidade?
(Vamos pensar um pouco em silêncio, responder cada um para dentro de si)
Oração
Rezamos todos juntos: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
Nossa Senhora Auxiliadora…. 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

