
 

 
2ª Feira, 12 de setembro de 2022 

CELEBRA! ESTAMOS DE VOLTA! 
 

Música  |  https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 

Bom dia.  É com grande alegria que nos juntamos para iniciar um novo ano 
letivo. Sempre que começamos algo de novo, podemos perguntar: o que 
estará para vir? será que vou conseguir aprender a ler, ter bons resultados, 
fazer muitos amigos…? É importante perceber que tudo o que conseguir 
fazer depende também do meu esforço!  
 

 Vídeo | https://www.youtube.com/watch?v=E-F7VbA5nNM  
 

Faz os outros alegres | Nesta escola todos somos importantes, 
conseguindo dar o melhor ou mesmo não conseguindo. Nesses momentos 
mais difíceis é necessário saber que não perdemos o valor, que não 
deixamos de fazer diferença. Como é que posso fazer a diferença neste ano 
que está prestes a iniciar? (…) 
   

Celebra… | Partilha em turma como podes fazer a diferença este ano.  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, queremos ser capazes de celebrar as nossas 
diferenças e talentos. | Ave Maria… | Maria Auxiliadora, rogai por nós.    
  

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
https://www.youtube.com/watch?v=E-F7VbA5nNM


 

3ª Feira, 13 de setembro de 2022 
PARTE APRESSADAMENTE! 

 
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje queremos dar-vos a conhecer (se calhar já conhecem!), um 
momento da vida de Nossa Senhora que a marcou profundamente.  

A Mãe de Jesus irá acompanhar-nos neste caminho até ao grande encontro 
da Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Iremos compreender a 
razão pela qual o Papa Francisco a escolheu como modelo para os jovens. 

 

Evangelho de S. Lucas (1, 39-45) 
“Naqueles dias, Maria levantou-se, foi apressadamente para a montanha, 
para uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E 
aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou 
no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Levantando, então, a 
voz com um forte brado, disse: «Bendita és tu entre as mulheres, e bendito 
o fruto do teu ventre! De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do 
meu Senhor? Eis que, quando chegou a voz da tua saudação aos meus 
ouvidos, a criança saltou de júbilo no meu ventre. Feliz aquela que 
acreditou, porque se consumará o que lhe foi dito da parte do Senhor!»”.  
 

Faz os outros alegres | Perceberam o que Maria fez? O que nos ensina 
com o seu comportamento?  
- Maria, depois de saber que iria ser a Mãe do Salvador, não se importa com 
nada e preocupa-se apenas com a sua prima que, sendo já idosa, precisava 
de ajuda. Parte e coloca-se a caminho apressadamente, como quem já vai 
atrasada! Ela ensina-nos que é melhor, que dá mais alegria ajudar do que 
ficar preocupado com as nossas coisas.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c


 

Celebra… | … a alegria de ajudar alguém, um colega que esteja 
sozinho. Ou, então, esforça-te por conhecer ou falar mais com um colega 
que não conheces. 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, às vezes só queremos fazer as nossas 
vontades e que os outros estejam sempre à nossa disposição. Ajuda-nos a 
ser como Maria, atenta e prestável para os outros. | Ave Maria… | Nossa 
Senhora da Visitação, rogai por nós.    

 
  



 

4ª Feira, 14 de setembro de 2022 
HÁ PRESSA NO AR 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Ontem falámos deste grande encontro que vai acontecer em 
Portugal. Ainda se recordam de como se chama? [ouvir as respostas] É uma 
festa muito grande e como em todas as festas grandes e importantes existe 
uma música. Esta irá acompanhar-nos e será ouvida pelos jovens do mundo 
inteiro. Vamos ouvir, cantar e perceber a sua mensagem. Fiquem atentos!   

 
Música | Hino da JMJ23 

 

Clicar em 

https://www.youtube.com/watch?v=pgS3ho6ue-Y 

 Faz os outros alegres | Este hino fala de quem? O que nos conta esta 
música? O que nos ensina? [ouvir algumas respostas] 
- Quando fazemos aquilo que Jesus nos pede, mesmo que isso não seja do 
nosso gosto ou vontade, ficamos com mais alegria ao nosso coração.  
- Para termos um coração grande como Maria, temos de estar atentos 
àquilo que Jesus nos pede, através dos outros. 
 

Celebra… | … a amizade que tens com Jesus: durante o dia passa pela 
capela e reza pelos teus amigos que te ajudam a ver Jesus. 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, queremos que nos ajudes a ser feliz como 
Nossa Senhora.  | Ave Maria… | Nossa Senhora da Visitação, rogai por 
nós.    

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
https://www.youtube.com/watch?v=pgS3ho6ue-Y


 

   

5ª Feira, 15 de setembro de 2022 
VAMOS JUNTOS? 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
 Bom dia.  Ainda se recordam do tema que nos acompanhou no ano 
passado? A frase? [ouvir as respostas]  
E qual será o tema deste ano? Já descobriram? Qual é a palavra a que 
se repete? [ouvir as respostas]  
Este ano vamos acrescentar a palavra CELEBRA, porque é um ano de 
preparação para este enorme encontro em Portugal em agosto, onde 
estará o Papa e os jovens vindos de todas as partes do mundo. 
 
Imagem | A imagem que irá acompanhar a frase deste ano é esta 

Quem pensou nesta imagem quis que D. Bosco e Maria Auxiliadora 
estivessem presentes. Conseguem descobrir?  
A base da imagem é o manto de Maria que surge a “abraçar” todos os 
outros elementos. Dentro do manto encontramos o chapéu de D. 
Bosco (chamado de tricórnio). As duas cruzes são símbolos da nossa 
fé. Mas também parecem duas pessoas de mãos dadas: uma criança e 
um educador.  

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c


 

Descobre-se também uma corda que nos recorda os saltimbancos. 
Uma alusão ao facto de D. Bosco usar a brincadeira e o malabarismo 
como forma de cativar os jovens e de os trazer para a Igreja, 
conquistando-lhes o coração.  
O traço amarelo, que está do lado direito, parece que foi escrito de 
baixo para cima. Sugere um movimento ascendente, que convida a 
levantar e a partir em direção à Jornada Mundial da Juventude, em 
direção a Deus. 
As cores são inspiradas na bandeira nacional. 
    

Faz os outros alegres | Queremos que este encontro mundial, 
que vai acontecer na nossa terra, seja um momento de festa e de 
encontro com Jesus e os outros.  
   

Celebra… | Convida os teus pais a ir à internet para ver, contigo, 
a página que o Movimento Juvenil Salesiano tem para as JMJ 2023 
(https://wyddonbosco23.pt/) 
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, rezamos por todas as pessoas que se 
encontram a preparar esta Jornada Mundial da Juventude. Ajuda-os a 
serem teus amigos e a mostrar aos outros como é bom ser Tua 
testemunha.  | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

 
 
 
 
 
 
 



 

6ª Feira, 16 de setembro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 

Música  |  https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Ao domingo, os amigos de Jesus têm por hábito ir à missa 
para poderem estar mais perto d’Ele e também para conhecerem 
melhor os seus ensinamentos. No próximo domingo vamos ouvir uma 
história que Jesus contou. 
 

Vídeo  | Clicar em  https://youtu.be/H1-Lf3EreOY  

  

Faz os outros alegres | Jesus ensina-nos que a verdadeira 
riqueza está em dar e partilhar. Jesus ama quem dá com alegria. 
   

 Celebra… | Oferece algo a algum, uma pequenina coisa ou gesto: 
um sorriso, um abraço, uma frase que alegre o outro. 
 
Vamos rezar! | Jesus, ensinaste-nos a agir sempre corretamente nas 

pequenas tarefas: na escola, a ajudar em casa, com os amigos no recreio.  

Ajuda-nos a dar importância às pequeninas coisas e a crescer sempre 

fiel a Ti.   | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    

  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

 

Música  |  https://www.youtube.com/watch?v=AicNluSkyQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
https://youtu.be/H1-Lf3EreOY
https://www.youtube.com/watch?v=AicNluSkyQQ

