2ª Feira, 19 de setembro de 2022
APRENDER A ESTAR COM OS OUTROS
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Iniciamos agora a segunda semana de aulas. Vamos passar
muito tempo juntos para isso é importante respeitarmo-nos e respeitar
aquilo que os mais crescidos nos dizem.
As férias foram grandes, vamos ver como está a nossa memória. Alguém
se lembra de alguma regra? O que acham que é importante para
estarmos bem com os outros?

Descobre estas palavras cruzadas
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Faz os outros alegres | As regras não têm de ser vistas como algo
negativo, porque não são para nos proibir de fazer algumas coisas.
Existem para nos ajudar a escolher o que nos torna pessoas melhores, a
respeitarmos os outros e os espaços que partilhamos.

Celebra… | Vamos esforçarmo-nos, como turma, por viver, durante
o dia de hoje, uma das palavras que descobrimos. Qual querem escolher?
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-nos durante o dia de hoje a
colocarmos em prática a atitude que escolhemos viver. | Pai Nosso… |
S. José, rogai por nós.

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

3ª Feira, 20 de setembro de 2022
PRESTAR ATENÇÃO
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Hoje queremos falar de Dom Bosco e da sua capacidade de
prestar atenção às coisas e às pessoas, com um episódio engraçado.
Vida de Dom Bosco
Desde que foi ordenado sacerdote, Dom Bosco não fez outra coisa do que
prestar atenção ao que ia acontecendo à sua volta e ajudar os jovens de
Turim. Quando eles não sabiam nada sobre Jesus, ofereceu-se para lhes
dar catequese; quando tinham de fazer trabalhos difíceis durante muito
tempo, ofereceu-lhes tempos de jogos e brincadeiras; àqueles que não
sabiam ler nem escrever deu-lhe aulas; para os que queriam aprende
uma profissão, fundou oficinas; para aqueles que não tinham casa,
ofereceu a sua; quando já não podia mais, fundou uma família, os
Salesianos, porque a sua obra era demasiado importante para que tivesse
um fim.

Faz os outros alegres | Nos tempos de Dom Bosco, ele inventou
soluções para os problemas que encontrou. Hoje necessitamos de
meninos e meninas que prestem atenção aos outros, e que queiram
gastar tempo a dar soluções para os seus problemas.

Celebra…
de hoje.

|…

procura dar atenção a alguém que precise de ti no dia

Vamos rezar! | Senhor Jesus, obrigada pelo exemplo de Dom Bosco para
a nossa vida, faz com que estejamos atentos aos outros. | 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=zMm7PcwLk4c

4ª Feira, 21 de setembro de 2022
SABER BRINCAR
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. O tema de hoje é saber brincar! Na escola temos também
muito tempo para brincar com os nossos amigos e conhecer pessoas
novas. Para ajudar à alegria de todos é preciso saber brincar. Vamos ouvir
uma pequena história.
Vídeo | https://www.youtube.com/watch?v=eWYwhnmCYvg

Faz os outros alegres | O que aconteceu na história? O Pedro soube
brincar? [ouvir as respostas]
- Às vezes acontece-nos como Pedro, não usamos a cabeça para pensar
em boas brincadeiras.
- É importante aproveitar os momentos de recreio para saber brincar!
Como podemos fazer? Que atitudes podemos ter? [ouvir as respostas]

Celebra… | Não pôr de lado os colegas e brincar com todos faz parte
do saber brincar. Hoje vamos brincar com todos!
Vamos rezar! | Senhor Jesus tu és amigo de todos, ajuda-nos a aceitar os
nossos colegas, a fazer do recreio um momento de grande alegria.
Texto | Avé Maria… | S. Maria Mazzarello, rogai por nós.
Música | https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8&t=51s

5ª Feira, 22 de setembro de 2022
RESPEITAR
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje vamos ver um vídeo que nos vai ajudar a perceber como é
importante saber respeitar todos. Alguém sabe explicar o que queremos
dizer quando falamos em respeito?
Vídeo | https://www.youtube.com/watch?v=gcFlEw-Ux-E
Faz os outros alegres | O que vos chamou atenção no vídeo que
vimos? O que nos ensina? [ouvir as respostas]
- Na família, o respeito tem sempre lugar à mesa e na escola também. É
muito importante respeitar todos, sermos educados para os colegas,
professores, auxiliares, Irmãs… Quando, por algum motivo, não formos
capazes de respeitar, pedimos desculpa.
- Durante este ano letivo vamos ter este desafio de respeitar todos. Assim
vamos conseguir estar bem com todas as pessoas.
Celebra… | Hoje vamos procurar estar atentos. Quando alguém nos
pedir alguma coisa, ou até mesmo chamar à atenção, vamos respeitar e
ouvir atentamente.
Vamos rezar! | Jesus ajuda-nos a respeitar quem nos rodeia, As pessoas
têm a missão de nos ajudar a crescer. Por isso, merecem o nosso
respeito. Ajuda-nos! | Anjo da guarda, minha companhia, guardai a
minha alma de noite e de dia. | São Domingos Sávio, rogai por nós.
Música | https://www.youtube.com/watch?v=ayJwMCK67CI&t=85s

6ª Feira, 23 de setembro de 2022
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c

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

Bom dia. No próximo domingo, na missa, Jesus vai contar mais uma das
suas parábolas. Através desta história, Jesus quer avisar os seus amigos e
também a nós que não devemos dar muita importância aos bens
materiais. Vamos escutar.
DO EVANGELHO DE SÃO LUCAS
Clicar em
XXVI domingo do tempo comum ano C

Faz os outros alegres | Não existe nenhum problema em termos
muitas coisas. Mas a felicidade está em saber usar e partilhar aquilo que
temos. Quando temos muito, podemos cair no egoísmo e humilhar
aqueles que não têm tanto como nós. Ao contrário disto, Jesus diz-nos
que podemos ser generosos, partilhando aquilo que temos.

Celebra… | Neste fim de semana partilha uma moeda do teu
mealheiro com quem precise mais que tu.
Vamos rezar! | Ó Deus, meu bom Pai, ajuda-nos a fazer o bem. Ajuda-nos
a aproximar-nos das pessoas que precisam da nossa ajuda. | Pai nosso… |
São João Bosco, rogai por nós.

