
 
 
 

 
 

2ª Feira, 26 de setembro de 2022 
ESTOU A CRESCER 

 

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

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Todos os dias vamo-nos tornando pessoas melhores e 
diferentes, porque estamos a crescer todos os dias, mesmo que nem 
sempre demos conta disso. Somos especiais, como na história do Patinho 
Feio. Vamos escutar. 

 
O patinho feio 

  
Numa manhã de primavera, sentada no seu ninho, a Dona Pata estava à 
espera que de cada ovo saísse um patinho. Cheia de paciência ali estava 
no seu ninho muito bem instalada. A Dona Pata já sonhava ver a sua linda 
ninhada. Cinco ovinhos estalaram. Só um é que não rachou.  
- Que é que se passa? – perguntou a Dona Pata.   
- Será que é mesmo um ovo de pata? – perguntou uma perua alcoviteira.  
- Se calhar é de galinha – disse o galo da capoeira.   
Quando finalmente se abriu, a Dona Pata, muito aflita, nem acreditou no 
que viu. O filhinho que nascera não era como os outros patinhos. Era 
grande, escuro e meio depenado e toda a quinta comentou que a mãe 
pata chocara um ovo enganado.   
Mesmo assim, a Dona Pata, que era uma pata muito dedicada, levou para 
nadar no lago toda a sua ninhada. E todos os seus filhinhos nadaram muito 
bem. Mergulharam, deram cambalhotas… E o patinho feio nadou como 
ninguém.   

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


 

 
Mas os irmãos não gostaram e ficaram cheios de inveja. Disseram-lhe que 
se fosse embora e o patinho, muito triste, disse:  
- Está bem. Assim seja.  
A Dona Pata nem reparou no sucedido. Chamou os patinhos um por um. 
Mas como só sabia contar até cinco, pensou que não faltava nenhum.   
O patinho feio caminhou, voou, viveu aventuras, escapou de perigos… Mas 
o pior é que não encontrava amigos. Andou a fugir de caçadores e 
procurou não ser comida de muitos predadores.  
O tempo passou. O patinho cresceu… E, certo dia, no reflexo das águas 
serenas do regato descobriu que era um cisne e não um pato. De pescoço 
esguio e bela plumagem o cisne ficou muito feliz ao ver pela primeira vez 
a sua nova imagem. Afinal não era assim tão feio.  
   

Faz os outros alegres | Tal como os patinhos da história, também 
nós estamos a crescer.  
- O tempo passa e o nosso corpo muda, ficamos mais crescido, mais fortes. 
Até mesmo a nossa inteligência: hoje sabemos fazer coisas que não 
sabíamos no ano passado!  
- O Patinho Feio apenas precisou de crescer para ver o quão especial era.  
- Devemos saber esperar e acreditar que seremos alguém muito especial.  
 

Celebra… | Vamos estar atentos a quem nos rodeia e ver como 
também essas pessoas estão a crescer.  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-nos durante o dia de hoje a estar 
atentos aos nossos colegas, professores, auxiliares... A ver neles as 
atitudes boas porque isso também é sinal de crescimento.  | Pai Nosso… |  
S. João Bosco, rogai por nós.    
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=SSnH89JBQ3E  

https://www.youtube.com/watch?v=SSnH89JBQ3E 


 
 
 

 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
3ª Feira, 27 de setembro de 2022 

CADA VEZ CONSIGO MAIS 
 

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

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Mais um dia de escola, mais um dia para aprender e crescer! 
Cada dia que passa vamos ter novos desafios. Mas seremos capazes de os 
superar? Vamos ver um pequeno vídeo. 
 

   Vídeo| https://www.youtube.com/watch?v=MyAYLIUDnQ8  
 

Faz os outros alegres | O senhor pensou que não conseguiria chegar 
lá em cima, talvez porque nunca tinha tentado ou porque pensava que 
não seria capaz.  
- Mas não desistiu! No final, apesar do muito esforço, foi capaz, e ficou 
muito feliz por ter conseguido!  
- Nós também não devemos ter medo das dificuldades. Ter medo é 
normal, mas isso não deve fazer desistir de tentar.  
 

Celebra… | Hoje, no final do dia, antes de dormir vamos pensar: Que 
desafio consegui ser mais forte? 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-nos a ter coragem para ganhar os 
desafios do dia de hoje.  | Anjo da guarda, minha companhia, guardai a 
minha alma de noite e de dia. | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por 
nós.    

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c
https://www.youtube.com/watch?v=MyAYLIUDnQ8


 

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

 
4ª Feira, 28 de setembro de 2022 

CUIDADOS A TER 
 

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

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.   Para sermos pessoas saudáveis temos de ter alguns cuidados 
com o nosso corpo. Vamos escutar uma música sobre cuidados para 
sermos pessoas com muita saúde. 
 

  
Vídeo | https://www.youtube.com/watch?v=xKWLuULRuv4  
 

Faz os outros alegres | É importante ter cuidados de higiene, mas 
também devemos manter limpo o nosso… CORAÇÃO! 
- E quem é que limpa o nosso coração? [ouvir a resposta] 
- Então, sempre que estivermos tristes ou magoados, devemos pedir ajuda 
a Jesus! 
   

Celebra… | Hoje vamos estar atentos aos cuidados que escutamos na 
música para os poder pôr em prática. Vamos também recordar algum 
colega que esteja mais triste ou de parte no recreio. 
   

Vamos rezar! | Senhor Jesus queremos crescer como pessoas saudáveis. 
Ajuda-nos a estar atentos aos pequenos cuidados que temos que ter. 
 | Avé Maria… | S. José, 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=xKWLuULRuv4


 
 
 

5ª Feira, 29 de setembro de 2022 
SEGURANÇA 

 

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

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Todos nós temos um anjo da guarda. Sabem o que é? É um anjo, 
que Deus envia, para estar sempre do nosso lado e para nos proteger para 
nos dar segurança.     
   

O anjo da guarda 
Pedro era um menino muito traquinas e Rafa, o seu anjo da guarda, já não 
aguentava mais tanta traquinice.   
Rafa passava o tempo atrás do Pedro a ver o que ele fazia:  
- Um dia, esse menino ainda me vai fazer cair as penas das asas de tanta 
preocupação!   
Cada dia era uma nova aventura. Rafa vivia cheio de arranhões. Corria de 
um lado para o outro para livrar Pedro de se machucar.   
Um dia, Rafa ficou muito zangado e resolveu ir falar com o anjo superior, o 
Anjo Guardião. Assim, enquanto Pedro dormia, Rafa foi até ao céu. 
Quando lá chegou foi logo dizendo ao Anjo Guardião:  
- Eu não aguento mais aquele miúdo! Ele é muito inquieto e não obedece a 
ninguém. Já estou cansado e sem penas!  
O Anjo Guardião achou muita graça a toda aquela situação. Rafa 
reclamava com tanta raiva que era até engraçado.  
- Ora Rafa – disse o Anjo Guardião. – é para isso mesmo que existem os 
Anjos da Guarda, para proteger as pessoas mais distraídas, os traquinas e 
levados da breca! Para lhes dar segurança.   
   
 
 
 

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


 

 
 
 

Faz os outros alegres | Quem consegue dizer algo sobre a história 
que escutamos? O anjo da guarda não o vemos, mas ele está sempre 
connosco. Também existem outros anjos da guarda, que nós vemos ao 
nosso lado. São os nossos pais, amigos, aquelas pessoas que nos ajudam a 
sentir seguros.  
- Cada um de nós, pode ser anjo da guarda dos nossos colegas, sendo um 
bom amigo. 
 

Celebra… | Ao longo do dia recorda-te do teu anjo da guarda, fala 
com ele como quem fala a um amigo. 
 

  
Vamos rezar! | Jesus obrigado pelo anjo da guarda que deste a cada um 
de nós. Ajuda-nos a recordar-nos que eles estão sempre connosco para 
nos ajudar e proteger. | Anjo da guarda, minha companhia, guardai a 
minha alma de noite e de dia. | Beata Laura Vicunha, rogai por nós.    
  

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=ayJwMCK67CI&t=85s  
 

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

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ayJwMCK67CI&t=85s


 
 
 

6ª Feira, 30 de setembro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=r7uqdji2wjY 
   

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
 Bom dia.  Nesta sexta-feira iremos, como habitualmente, preparar a 
nossa ida à missa no domingo. Hoje vamos escutar um bocadinho do 
Evangelho.  

 
Do Evangelho segundo São Lucas  
Jesus andava sempre acompanhado de amigos especiais. Estes eram os 
Apóstolos. Um dia eles fizeram-Lhe um pedido: «Senhor, aumenta a nossa 
fé».  

    

Faz os outros alegres | Ter fé em Jesus significa acreditar em tudo o 
que Ele viveu e fez por nós. Significa acreditar que Jesus nos ama 
infinitamente, e por isso morreu por nós, mas depois ressuscitou! A fé 
pode ser representada por uma luz, ou por uma vela acesa.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=r7uqdji2wjY


 

Celebra… | No domingo desenha e recorta uma vela e depois reza a 
Jesus dizendo: Jesus, aumenta a minha fé!    
    
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que és tão nosso amigo, aumenta a nossa 
fé, para que acreditemos que nunca estamos sozinhos, pois Tu estás 
sempre connosco. | Pai nosso… | São Domingos Sávio, rogai por nós.    
  

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

 


