2ª Feira, 17 de outubro de 2022
AMOR E RESPEITO
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. Como tem corrido este mês das missões? Têm vivido como
autênticos missionários na escola? Têm sido acolhedores com todos,
amigos de todos, partilhando tudo com todos? Têm tentado viver assim?
É bonito perceber que, entre nós, existem alguns que conseguem estar
atentos às necessidades dos outros! Obrigada pela atenção que dão ao
outro! Vejamos o próximo vídeo, sobre alguém que só pensa em dar.
Porque será?
Vídeo
Clicar na imagem

Faz os outros alegres | Perceberam o vídeo? Porque é que aquele
jovem ajudava as pessoas? Qual é o seu objetivo? [ouvir as respostas]

- Ele dá, com o objetivo de tornar os outros felizes.
- E o é que ele recebe? [ouvir as respostas]
- Felicidade! Não oferece para que depois lhe retribuam. Dá para ser feliz!
- E tu? O que é que podes dar?!

Celebra… | …dando alguma coisa do que tens aos outros!
Vamos rezar! | Senhor Jesus, obrigada por tanta coisa que nos dás e que
nos esquecemos de agradecer. Obrigada! Faz que consigamos amar ao Teu
jeito e sermos felizes fazendo os outros felizes. | Pai nosso… | Nossa
Senhora do Rosário, rogai por nós.

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

3ª Feira, 18 de outubro de 2022
APESAR DAS DIFERENÇAS, DEUS É O NOSSO PAI
Música | https://www.youtube.com/watch?v=GgdSmkKPpFU

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Embora sejamos diferentes em muitos aspetos, existe algo que
nos une e que nos torna iguais. Sabem o que é? Vamos escutar este
episódio que aconteceu com Dom Bosco e descobrir!
Os dedos da mão
Um dia, dois rapazes foram ter com Dom Bosco e, um deles, perguntoulhe:
- Dom Bosco, não é verdade que gosta mais de mim do que dele?
Dom Bosco exclama:
- É uma pergunta difícil!... mas olhem para a minha mão. Estão a ver o meu
dedo polegar e o indicador? De qual dos dois julgam que eu gosto mais?
- De ambos! – responderam eles.
- Exato! – afirmou D. Bosco – tal como os dedos são todos diferentes e eu
gosto e preciso de todos eles. O mesmo acontece com vocês! Gosto dos
dois.

Faz os outros alegres | Assim como os dedos fazem parte de uma
mão, também nós fazemos parte de uma única família.
- Somos todos filhos de Deus! Ele ama-nos muito e quer que vivamos em
paz e felizes.
- Por isso, o nosso desafio é vivermos bem uns com os outros como os
dedos das nossas mãos.

Celebra… | … brincando com todos os colegas, percebendo que
somos todos irmãos e amigos em Deus.

Vamos rezar! Senhor Jesus, ajuda-nos a aceitar a todos como irmãos e a
olhá-los com os Teus olhos de Pai. Que sejamos pessoas de paz e amizade.
| Avé Maria… | Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.

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

4ª Feira, 19 de outubro de 2022
SER DIFERENTE É NORMAL
Música | https://www.youtube.com/watch?v=zUfP7SLYxbs&t=21s
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Hoje gostava de vos convidar a olhar para estas folhas. Sabemos
que ao longo do ano as folhas vão-se modificando. Ao início são verdes,
depois amarelecem, mas à medida que envelhecem vão mudando de cor.
Mas não se trata da mesma folha?

Faz os outros alegres | Tal como as folhas mudam de cor ao longo
das estações, o mesmo acontece connosco: vamos crescendo e ficando
diferentes. Trata-se de um caminho em que nos vamos transformando.
- As folhas, ao serem diferentes, fazem com que a natureza e as árvores
fiquem mais bonitas, mais coloridas e de variadas formas.
- Também nós somos diferentes. Não há melhores ou piores. Uns já
aprenderam a ler, outros a contar, outros já sabem inglês e até o nome
dos planetas… Todos estamos a caminhar. Uns vão mais à frente e outros
mais atrás.
- Devemos respeitar-nos e aceitar o que somos, tentando ser o melhor
possível!

Celebra… | … respeitando e aceitando os colegas, educadores,
familiares como são.

Vamos rezar! | Senhor Jesus, pedimos-te que nos ajudes a aceitar as
diferenças que temos entre nós e agradecemos-Te pelas mudanças que
surgem ao longo da nossa vida. Que elas nos ajudem a viver melhor e nos
fortaleçam para sermos bons cristãos e honestos cidadãos. | Glória ao
Pai… | Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.

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

5ª Feira, 20 de outubro de 2022
MISSÕES
Música | Passo a passo, grão a grão - YouTube
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Estamos no mês das missões, mês em que recordamos e
rezamos pelos missionários. Os missionários são muito generosos e por
isso levam a felicidade a muitas partes do mundo.
Os missionários conseguem ver como os outros meninos são felizes com o
pouco que têm. Vamos ver um vídeo que expressa esta alegria:
Vídeo
Clicar na imagem
http://www.youtube.com/watch?v=AmtvcJZKXrw&feature=player_embedded#!

Ou o conto
A família pobre
Era uma vez família que vivia bem economicamente! Um dia o pai decide
passar um fim de semana numa zona pobre do interior do país. Para além
de descansar, queria mostrar ao filho a pobreza da gente do campo.
Ficaram hospedados na casa de uma família de camponeses muito
humildes. Já no regresso a casa, durante a viagem, o pai perguntou ao
filho:
- Gostaste deste fim-de-semana?
- Gostei muito, pai!
- Viste como eram pobres aquelas pessoas?
- Sim.
- E que aprendeste?

- Vi que nós temos uma piscina grande que ocupa metade do jardim; eles
têm um pequeno rio que passa pelo campo deles e que não tem fim; nós
temos candeeiros na rua para iluminar o pátio de casa, eles têm as
estrelas; o nosso jardim chega até à parede da casa do nosso vizinho e o
pátio deles termina no horizonte; eles têm tempo para conversar e estar
em família, e nós passamos o tempo a estudar e a trabalhar.
No fim deste relato o pai ficou calado. O filho disse ainda:
- Obrigado, pai, por me ajudares a ver como poderemos ser ricos um dia!

Faz os outros alegres | Digam então: é preciso ter muitas coisas
para ser feliz? [ouvir as respostas]
- Nós temos brinquedos e é bonito partilhá-los com os nossos colegas;
temos comida e o correto é não nos queixarmos do que não gostamos;
temos smartphones, playstation e tablets, mas percebemos que quem não
tem, também é feliz.
- Há quem tenha muitas coisas materiais e quem tenha pouco. O
importante é sermos GENEROSOS. Dar, oferecer, ajudar, também nos faz
felizes.

Celebra… | … quando fores generoso na escola, em casa e na rua.
Podes ajudar um colega a estudar, os pais a arrumar a casa ou alguém na
rua a levar os sacos das compras.
Vamos rezar! | Senhor Jesus ensina-nos a ser mais generosos, mais
atentos, mais conscientes que o mundo só será melhor com a minha
ajuda. | Pai nosso… | Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.

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

6ª Feira, 21 de outubro de 2022
TEMPO PARA JESUS

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Depois de amanhã será o 30º domingo do tempo comum. Jesus
irá contar a história de um homem que, achando-se muito bom e
importante, rezava a Deus gabando-se de tudo o que fazia de bem. Além
disso, julgava os outros, expondo-os e expondo os seus pecados perante
toda a gente. Esse era o fariseu.
Por seu lado, o publicano, que era um cobrador de impostos e que
algumas vezes agia mal, quando ia rezar ao Templo, fazia-o de uma forma
humilde, assumindo os seus pecados e pedindo perdão a Deus. Vamos ver.
Do Evangelho de São Lucas
https://bit.ly/3EAof2O

Faz os outros alegres | Com esta parábola Jesus ensina como
devemos orar. Este ensinamento não se aplica apenas à nossa oração
quando estamos sozinhos, mas também à oração coletiva. Toda a oração
deve partir de um coração humilde.

Celebra… | …rezando a Deus com sinceridade e simplicidade de
coração.
Vamos rezar! | Senhor Jesus, dá-me um coração humilde, capaz de
reconhecer o quanto és bom para mim e o quanto me amas, mesmo
quando não faço o bem.| Pai nosso… | São Domingo Sávio, rogai por
nós.

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

