2ª Feira, 03 de Outubro de 2022
OUTUBRO MISSIONÁRIO - SER MISSIONÁRIO
Música | https://www.youtube.com/watch?v=JQtivQ56fQU
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Começa hoje o mês missionário! Mês das missões: tempo de
rezar pelos que decidiram deixar tudo, para se darem aos outros e,
também tempo para rezarmos por nós, para que o nosso coração viva
aberto aos outros, às suas necessidades e dificuldades.
Ser missionário é ser… um vitral
Um dia, um pai entrou numa igreja com o filho mais novo. O rapaz
percorria com o olhar os vitrais do templo. Os raios de sol atravessavam os
vitrais e davam à Igreja uma cor especial. O rapaz perguntou ao pai:
- Pai, o que é aquilo que brilha e que tem tantas cores?
O pai respondeu-lhe:
- São vitrais. Janelas feitas com cristais de muitas cores e que formam um
desenho entre eles.
O rapaz continuou:
- E quem são aqueles senhores desenhados nos vitrais?
O pai respondeu-lhe:
- São santos. Alguns missionários, mas acima de tudo, pessoas que viveram
de uma maneira que, através delas, se pode ver a Deus. Dedicaram a vida
a fazer o bem.
O rapaz ficou pensativo e depois disse ao pai:

- Então os missionários são como os vitrais. Se através delas podemos ver
a luz do sol, através dos missionários podemos ver a Deus.
O pai surpreendeu-se com a resposta do filho.
- Vejo que compreendeste. Agora já sabes como podes ser um deles.

Faz os outros alegres | Queres ser missionário? Então, aprende a
viver ao jeito de Jesus e a mostrar aos outros que Ele vive em ti!
- Sê como um vitral que reflete a luz na vida dos outros.

Celebra… | … dá um abraço a algum colega da tua escola que vejas
que está a precisar da tua amizade. Coragem!

Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que estás sempre a querer entrar na
nossa vida, ajuda-nos a mostrar a tua bondade para com os nossos amigos
e para com todos. | Pai nosso… | Santos missionários, rogai por nós.

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

3ª Feira, 04 de Outubro de 2022
LEVAMOS JESUS NO CORAÇÃO
Música | https://youtu.be/fRzEKx-ITns
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Hoje é dia de S. Francisco de Assis, um santo que conseguia
olhar a natureza e perceber nela a presença de Deus! Será que nós
conseguimos também perceber na beleza de tudo o que existe, a presença
de Deus?
Reflectir sobre a frase com os alunos:
“O mundo é meu, o mundo é teu, o mundo é nosso...”

Faz os outros alegres | Existem coisas que não se compram. A
natureza e a saúde do planeta é uma dela!
- Devemos saber cuidar do mundo. Foi-nos dado por Deus sem nos pedir
nada em troca. É a nossa casa comum!
- Cuidar do que nos é dado gratuitamente é agir dando atenção ao mundo;
é levar Jesus no coração; é mudar as nossas escolhas e viver ao modo de
Jesus.

Celebra… | Vou estar atento ao que me rodeia. Deixar a minha mesa
limpa e arrumada, apanhar um papel que encontre no chão (mesmo que
não seja meu!), não sujar ou estragar a natureza.

Vamos rezar! | Jesus, ajuda-nos a dar valor à natureza, tal como S.
Francisco de Assis. Que aprendamos a cuidá-la, como se fosse a nossa
casa, pois ela é obra Tua, oferecida para cada um de nós. | Pai nosso… | S.
Francisco de Assis, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

5ª Feira, 06 de Outubro de 2022
POSSO SER MISSIONÁRIO, AQUI
Música | https://www.youtube.com/watch?v=PjbVmI47ca8
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia.
Hoje é dia de descobrirmos que, também nós, podemos ser missionários
no lugar onde vivemos e nos locais por onde andamos. Basta estarmos
atentos e termos o coração disponível para o outro que precisa.
Dar para receber
Um pobre pedinte vivia numa rua de uma cidade chinesa e segurava uma
caneca o dia inteiro, pedindo arroz ou qualquer outra coisa que as pessoas
tivessem para lhe dar.
Um dia, o pobre viu um grande cortejo que descia a rua, comandado pelo
imperador, entregando presentes aos seus empregados. O pobre encheuse de felicidade e pensou: “Chegou a minha grande oportunidade”,
pensou, “Desta vez receberei um presente valioso”, e dançou de alegria.
Quando o imperador se aproximou dele, o pobre mostrou a sua pobre
caneca, mas em lugar de receber o esperado presente do imperador, sua
Majestade pediu ao pobre um presente.
Ele ficou extremamente triste e envergonhado; escolheu os dois menores
grãos de arroz que conseguiu encontrar na caneca e, com muita revolta,
entregou-os ao imperador, que depois se foi embora.
Durante todo o dia, o pobre reclamou e resmungou. Falou mal do
imperador, culpou Deus, tratou mal os que se aproximavam dele; e poucas
pessoas pararam para lhe falar ou colocar grãos de arroz na caneca.

Nessa noite, quando chegou à sua pobre cabana e derramou os poucos
grãos de arroz que conseguiu ganhar, encontrou duas pepitas de ouro do
tamanho exacto dos grãos de arroz que tinha dado ao imperador. Então,
ficou envergonhado porque percebeu que tinha sido demasiado egoísta.

Faz os outros alegres | É assim na vida, aquilo que recebemos está
sempre relacionado com o que conseguimos dar, com aquilo que temos a
coragem de oferecer…
Como é que tu fazes? És capaz de dar aos outros aquilo que te faz falta,
sem esperar receber nada em troca?

Celebra… | …a coragem de dar a alguém algo que te faz falta!

Vamos rezar! | Jesus, obrigado por nos ensinares a viver sempre com o
coração grande, capaz de ajudar, capaz de dar aos outros o que temos,
sem esperar receber em troca. Obrigado por confiares em nós! Sabemos
que quanto mais se dá, mais se recebe. Obrigado! | Pai nosso… | Nossa
Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

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

6ª Feira, 07 de Outubro 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.
Hoje vamos escutar um episódio da vida de Jesus. Conta um dos Seus
milagres, mas acima de tudo fala-nos da atitude de uma das pessoas que
Jesus curou. Vamos escutar.
Do evangelho segundo são lucas
https://youtu.be/xCEv1HvEnc4

Faz os outros alegres | Todos nós gostamos que nos agradeçam quando
oferecemos algo ou fazemos bem a alguém. Da mesma maneira devemos
agradecer o bem que nos fazem.
- A gratidão é um valor muito importante que todos nós devemos ter a
atenção de cuidar.
Celebra… | Hoje, durante o dia, agradece todos os pequenos gestos
de bondade que têm contigo!
Vamos rezar! |
Guia: Meu Deus, nós Te agradecemos e dizemos: Obrigado Senhor.
Todos: Obrigado Senhor.
Leitor: Pelo mundo e pela natureza,

Todos: Obrigado Senhor.
Leitor: Pela família que me acolhe e protege,
Todos: Obrigado Senhor.
Leitor: Pelo professor que me ensina e educa,
Todos: Obrigado Senhor.
Leitor: Por teres enviado o Teu Filho Jesus, só porque nos amas,
Todos: Obrigado Senhor.
Leitor: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Todos: como era no princípio, agora e sempre. Ámen
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

