
 

 
       2ª Feira, 10 de outubro de 2022 

 SOMOS DIFERENTES - A DIVERSIDADE 
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8&t=51s  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Estamos na 2.ª semana do mês de outubro, mês das missões. 
Como sabem, no mundo há imensas pessoas, mas são todas diferentes! 
Temos cor de pele diferentes, os cabelos são diferentes, a forma dos 
olhos, do nariz, uns são mais altos, outros mais baixos… 
Mas há outras coisas em que somos parecidos! Vamos olhar para a 
imagem e tentar descobrir em quê! [reparar na imagem e ouvir as 
respostas] 
 

Imagem 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8&t=51s


 

 

Faz os outros alegres | O que os torna semelhantes é o sorriso! É 
termos a sorte de sermos todos filhos de Deus, sabermos conviver uns 
com os outros. 
- A diferença torna-nos mais “ricos”, mais pessoas, mais felizes! Se 
fossemos todos iguais não havia nada a descobrir no outro. Por isso, o 
importante é viver na amizade com os outros, pois são eles que nos 
enriquecem. 
- É isso que fazem os missionários: pessoas que decidem dedicar a sua vida 
em favor dos outros. Eles estão convencidos que a felicidade é quando se 
coloca à disposição as coisas boas que temos. 
   

Celebra… | … sendo missionário no pátio da escola e ama ao jeito de 
Jesus. Perdoa aquele que não quer brincar contigo; aquele que te chateia 
falando mal de ti. Perdoa-o e reza por ele!  
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, somos todos diferentes: pensamos, dizemos 
e fazemos coisas muito diversas. Mas, tu queres que nos amemos assim, 
pois é na diferença que somos felizes. Ajuda-nos a perceber que a 
diferença do outro que está ao meu lado é o que me enriquece mais. | Pai 
nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
  



 

3ª Feira, 11 de outubro de 2022 
A DIVERSIDADE NO MUNDO - CULTURAS 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
   
Bom dia.  Hoje o tema continua a ser a diversidade, não só do modo como 
nós somos, mas também de onde vivemos, da cultura de cada um! Vamos 
escutar esta música que nos pode ajudar a compreender que a amizade 
não tem fronteiras. Escutemos: 
 

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

Faz os outros alegres | É bonito perceber que nada é impedimento 
para sermos amigos uns dos outros. Aliás, a amizade é verdadeira quando 
somos capazes de respeitar como os outros são (diferentes de nós) e 
continuar a querer ser seus amigos. 
   

Celebra… | … a amizade fazendo um gesto de bondade para com 
algum colega com quem não fales tanto. Por exemplo, escreve-lhe um 
bilhetinho a dizer que ele é importante como é! 
   
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, neste mês das missões, faz que sejamos 
missionários uns dos outros nos pequenos gestos. Que aprendamos 
contigo a amar a todos como são sem os rejeitar.  | Avé Maria… | Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.    
  

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

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


 

4ª Feira, 12 de outubro de 2022 
OS QUE NÃO CONHECEM JESUS  

 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje vamos começar por escutar a música “Sabor da maçã”. 
Acho que já a conhecem! Mas prestem muita atenção. Vamos falar sobre 
ela! 
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=izmVgFXWbwg  
 
Escutaram a música? Fala de quê? [ouvir as respostas] 
 
Fala de Deus Criador que nos ama e que criou o mundo…  
Só nos podemos sentir agradecidos por tantas coisas belas!  
Recordam-se de alguma coisa que, na música, é referida e que nunca se 
lembraram de agradecer?…  
É importante perceber que Deus está presente em todo o lado, mas 
algumas pessoas ainda não O conhecem. 
    

Faz os outros alegres | É essa a principal razão para que os 
missionários saiam das suas famílias e dediquem a sua vida aos 
outros!  Eles querem que todas as pessoas conheçam JESUS e, por isso, 
enquanto trabalham e ajudam, vão falando d’Ele, dão-O a conhecer a 
quem nunca ouviu falar d’Ele. 
  

Celebra… | … falando de Jesus a algum colega da escola ou aos teus 
pais. Conta-lhes o que mais gostas em Jesus e como gostarias de ser 
parecido com Ele! 
   

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


 

 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, obrigado por tanta coisa bonita que nos 
ofereces: a natureza, as pessoas… que saibamos ser agradecidos todos os 
dias pela vida.  | Pai nosso… | Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai 
por nós.    
  

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

 
 

  



 

5ª Feira, 13 de outubro de 2022 
MILAGRE DO SOL  

 

Música | https://www.youtube.com/watch?v=TCg16Y9vz7Y&feature=youtu.be  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Hoje é um dia de festa! Recordamos a aparição de Nossa 
Senhora aos pastorinhos, em Fátima. Contaremos a história da Senhora 
mais brilhante que o Sol! E em especial, falaremos do título de Nossa 
Senhora de Fátima. Escutemos com atenção! 

 
História Nossa Senhora de Fátima para crianças! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uDlYVDx_9uM 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TCg16Y9vz7Y&feature=youtu.be
https://youtu.be/uDlYVDx_9uM
https://youtu.be/uDlYVDx_9uM


 

Faz os outros alegres | Nossa Senhora de Fátima aparece aos 
pastorinhos para lhes pedir que rezem mais! Que sejamos corajosos em 
confiar em Nossa Senhora, ela pode mais do que nós! 
  

Celebra… | … agradecendo à Mãe de Jesus por todas as coisas que 
ela foi concedendo a quem lhe pede com fé. Quando puderes, vai à igreja 
e reza uma Avé Maria pela paz! Uma necessidade muito grande para os 
dias de hoje! 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, por intercessão da Tua Mãe, concede a paz 
para o mundo e que o coração de cada pessoa se transforme em bondade, 
para o bem e a verdade. | Avé Maria… | Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

6ª Feira, 14 de outubro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=-nZ9KlfFfEs  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Chegámos ao final de mais uma semana! Hoje é dia de dar 
tempo para Jesus. Sabem qual é o Evangelho que escutaremos no 
domingo? Vamos escutar uma das parábolas de Jesus! 

 
Do Evangelho segundo S. Lucas 
Jesus contou aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de 
rezar sem desanimar:  
«Em certa cidade vivia um juiz mau, que não respeitava ninguém. Havia, 
também, naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe pedia 
insistentemente:  
- Senhor Juiz, faz justiça contra quem me fez mal. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo:  
- É certo que eu não acredito em Deus nem respeito os homens; mas, 
porque esta viúva me incomoda, vou fazer o que me pede, para que não 
volte a incomodar-me.» 
No final, Jesus acrescentou:  
- Reparai no que disse este juiz! Ele que é mau, ajudou aquela mulher. E 
Deus, que é bom, não havia de nos ajudar sempre que pedimos?!”  
  

Faz os outros alegres | Nesta passagem bíblica compreendemos que 
Deus não está ausente nem fica indiferente diante das nossas 
necessidades.  
- Deus ama-nos e quer que sejamos felizes.  

https://www.youtube.com/watch?v=-nZ9KlfFfEs


 

- Essa descoberta só se pode fazer através da oração, de um diálogo 
contínuo e constante com Deus. 
   

  

Celebra… | … rezando por alguém que conheces que esteja a sofrer, 
triste ou que se sinta sozinho. Depois, no final do dia ou até durante o fim-
de-semana, vai visitá-lo! 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, às vezes somos como o juiz mau. Somos 
indiferentes aos outros e não os respeitamos. Mas, sabendo que tu nos 
amas, queremos ser mais parecidos contigo. Ajuda-nos a sermos bons com 
os outros e a não nos esquecermos de Ti. | Pai nosso… | S. João 
Bosco, rogai por nós.    
  

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

 


