
 

 
4ª Feira, 02 de novembro de 2022 

TENHO UM CORAÇÃO BONDOSO - É JESUS QUEM O DIZ 

 

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

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Ontem foi Dia de Todos os Santos. Foi feriado santo! 
Esta festa é celebrada em honra de todos aqueles que viveram mostrando 

como tinham um coração bondoso igual ao de Jesus. Passaram a vida a 

fazer o bem e a querer o bem dos outros. Esses são os santos.  

Foi também dia do Pão-por-Deus. Quem é que foi ao Pão-por-Deus? 

[dedos no ar] E sabem porque é que, antigamente, se fazia isso? Vamos 

escutar. 

Pão-por-Deus 

Em Portugal, neste Dia de Todos os Santos, é tradição as crianças saírem à 

rua e juntar-se em pequenos grupos para pedir o Pão-por-Deus de porta 

em porta. As crianças quando pedem o Pão-por-Deus recitam versos e 

recebem como ofertas: rebuçados, pão, broas, bolos, romãs e frutos 

secos, nozes, amêndoas, ou castanhas que colocam dentro dos seus sacos 

de pano. É também uma forma de agradecer a Deus o que temos e de o 

partilhar com aqueles que têm mais dificuldades. 

Faz os outros alegres | Com o avançar do tempo, mais homens e 

mulheres mostraram o quanto o seu coração estava cheio da presença de 

Jesus. Alguns foram reconhecidos como Santos pela forma como viveram, 

outros não. 

 

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


 

 

- Hoje, dia 2, muitas pessoas recordam aqueles amigos e familiares que já 

partiram e que estão no céu, junto de Deus.  

- Não é um dia triste. Pelo contrário: apesar das saudades, foi muito bom 

tê-las ao pé de nós. Muitas delas deixaram um rasto de bondade e 

generosidade, de referência, de um sorriso, de um abraço; pessoas que 

marcaram a nossa vida, desde pais, avós, familiares, amigos, etc… e que, 

apesar de a Igreja não os ter reconhecido como santos, viveram fazendo o 

bem! 

Iniciamos a Semana de Oração pelos Seminários. Todos os anos 

comemora-se esta semana para que nos recordemos que existem jovens 

que escutam Deus e dedicam a sua vida a Jesus. 

  

Celebra… | … este dia com alegria, recordando e agradecendo por 
aquelas pessoas que estiveram na nossa vida e que guardamos com 
carinho as suas memórias. 
  
Vamos rezar! | Todos: Senhor Jesus,  
pedimos-Te pelos nossos seminaristas,  
que estão a descobrir a sua vocação: 
dá-lhes um coração generoso e forte  
para se entregarem a Deus  
e fazer o bem entre as pessoas. Ámen. 
 
| Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos e mãe dos sacerdotes, rogai por 
nós.     

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

 



 

5ª Feira, 03 de novembro de 2022 
QUERO CONHECER-TE MELHOR 

Música  | https://youtu.be/GgdSmkKPpFU   
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Neste mês de novembro, vamos prestar atenção à forma como 
nos relacionamos com os outros. A UNESCO, por deliberação dos países 
membros, declarou a 1ª quinta feira de novembro, como Dia Internacional 
contra a violência e bullying nas escolas. Será que fazemos alguma destas 
coisas que vamos ver no vídeo? 
 

Clicar na imagem  
ou 

 

Projeto define oito tipos de bullying que devem ser evitados na escola - YouTube 
 
 

 
 

Faz os outros alegres | Ninguém gosta de ser gozado. Por isso, não 
devemos fazer aos outros o que não gostamos que nos façam a nós. 
- Sermos amigos uns dos outros é muito bom.  
- Neste mês vamos estar atentos e ver que temos muitos e bons amigos. 
   

https://youtu.be/GgdSmkKPpFU
https://www.youtube.com/watch?v=psieH5qBIpk
https://www.youtube.com/watch?v=psieH5qBIpk


 

   

Celebra… | … a amizade, brincando e ajudando os teus amigos. 
   
Vamos rezar! | Continuamos a rezar pelos seminaristas! 

Todos: Senhor Jesus,  
Alegra os seminaristas nos momentos de cansaço  
que eles nunca se envergonhem de dar testemunho de Ti! 
E guia os padres que ajudam os seminaristas  
a serem mestres segundo o Teu Evangelho. Ámen. 
 
| Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos e mãe dos sacerdotes, rogai por 
nós.     
 

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



 

6ª Feira, 04 de novembro de 2022 
TEMPO PARA JESUS 

 

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

 

Música  | Canto de Daniel 
 

 
 

  
  
Bom dia. Esta semana a Igreja pediu-nos que rezássemos pelos seminários 
e pelos seminaristas, para que Deus os ajude a tornarem-se bons padres. 
Por isso, pedimos a um seminarista, o Rafael, que nos ajude a 
compreender o Evangelho do próximo domingo.    
  

Evangelho de São Lucas 
  https://bit.ly/3szuwo5 

https://www.youtube.com/watch?v=zePtIFLmLlw&list=PLHwGfXF9G-nM5l5Ys4JX4rJOMZcqUa_GI
https://bit.ly/3szuwo5
https://www.youtube.com/watch?v=zePtIFLmLlw&list=PLHwGfXF9G-nM5l5Ys4JX4rJOMZcqUa_GI


 

 

  Celebra… | …a coragem de todos os seminaristas que 
generosamente seguiram o chamamento de Jesus.  
    
Vamos rezar! | Terminamos rezando a oração pela Semana dos 
Seminários. Dizemos todos:  
 

| Senhor Jesus,  

faz com que os seminaristas sejam alegres  
e digam com confiança “Eis-me aqui!”,  
imitando o Teu exemplo e 
apoiados na Tua materna intercessão. 
Recompensa com atua solicitude os nossos benfeitores e 
acolhe no teu colo os que já adormeceram em Cristo. Ámen.  
 
| Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos e mãe dos sacerdotes, rogai por 
nós.     
 
  

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

 


