2ª Feira, 07 de novembro de 2022
MISSÃO SALESIANA
Música | Clicar em Lista de músicas
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Durante esta semana vamos conhecer alguns acontecimentos
missionários salesianos. Em 1875, Dom Bosco organizou a primeira viagem
missionária fora da Europa. Imaginem, num tempo em que era difícil viajar,
nem aviões havia, os salesianos meteram-se numa aventura muito especial.
Vamos ver o mapa!
Naquele tempo, no dia 11 de novembro de 1875, os Salesianos partiram de
Itália e viajaram de barco até à Argentina. Demoraram cerca de 33 dias.
Não foi uma viagem fácil. Sempre em alto mar. Mas eles confiaram que
Deus os ia ajudar.

Faz os outros alegres | Desde essa primeira grande viagem que os
salesianos não pararam mais de viajar pelo mundo inteiro.
- Hoje, há salesianos em 134 países, nos cinco continentes.
- A missão deles é ser solidários com o mundo e ajudar os jovens a serem
felizes, como Dom Bosco fazia.

Celebra… | … e agradecer a presença salesiana por todo o mundo.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por todos os missionários salesianos que
dedicam a sua vida aos outros. | Pai nosso… | São João Bosco, rogai por
nós.

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

3ª Feira, 08 de novembro de 2022
CHEGADA DOS SALESIANOS A PORTUGAL
Música | Clicar em Lista de músicas
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. No dia 8 de novembro de 1894, há 128 anos, chegaram os
primeiros salesianos italianos, o Colégio dos Órfãos de São Caetano, na
cidade de Braga. Vamos escutar o que escreveram na altura:
Foi assim há 128 anos atrás
O acolhimento aos Salesianos foi relatado ao Pe. Miguel Rua, primeiro
sucessor de Dom Bosco no governo da Congregação, por carta pelo diretor
(12/11/1894): «Aguardavam-nos na estação todos os alunos do ótimo Dr.
padre Francisco da Cruz que teve até agora a direção do Colégio. O edifício
do Colégio estava iluminado e à entrada esperava-nos a pequena banda
instrumental dos alunos. Lia-se no rosto de todos um enorme
contentamento». De seguida, na capela do colégio, «disse depois em
poucas palavras quem eram os salesianos, e fiz uma referência a Dom Bosco
e à sua obra, acrescentando por último que, mais do que na qualidade de
superiores, vínhamos como amigos».

Faz os outros alegres | Foi um grande dia de festa. Esperavam todos
ansiosos a chegada dos primeiros salesianos.
- Hoje existem várias presenças salesianas em Portugal.

- Os Salesianos em Portugal têm cerca de 9000 alunos. Cinco escolas em
Portugal Continental, uma na ilha da Madeira e uma em Cabo-Verde.
- Mais tarde, em 1940, chegaram a Portugal as primeiras irmãs salesianas,
conhecidas por Filhas de Maria Auxiliadora, que hoje estão espalhadas de
norte a sul de Portugal, em 12 presenças.
- Graças aos salesianos e às salesianas, em muitas escolas de Portugal há
um local para brincar, aprender e ser feliz como aqui na nossa escola.

Celebra… | … e agradecemos a presença salesiana em Portugal.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, que colocaste no coração de Dom Bosco e
de Madre Mazzarello a vontade de ajudar os jovens a serem mais
felizes. | Ave Maria… | São João Bosco e Santa Maria Domingas
Mazzarello, rogai por nós.

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

4ª Feira, 09 de novembro de 2022
COMUNICAR CRISTO HOJE
Música | Clicar em Lista de músicas
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Comunicar Cristo Hoje. É preciso saber comunicar bem, saber
escutar e falar acerca de Jesus aos outros.
A última missão
Um missionário que tinha vivido na China durante muitos anos viajava de
regresso a casa. Viajava com ele um cantor famoso que tinha estado lá
apenas três dias a dar um concerto.
Quando aterraram, o missionário viu uma grande multidão de admiradores
à espera do cantor. Pelo que parecia, tinha sido o último concerto dele.
O missionário espantado pensou: “Dediquei toda a minha vida às missões
na China e este cantor esteve lá apenas três dias e tem mais pessoas a darlhe as boas vindas do que eu!”
Quando terminou de pensar isto, recebeu um pensamento enviado por
Deus que dizia: “Dai-me almas e ficai com o resto”. Então, ele percebeu que
o importante não é ser famoso, mas ajudar as pessoas a ser amigas de Jesus.
(adaptado Pedrosa Ferreira, Bom dia alegria)

Faz os outros alegres | Alguns de vocês já ouviram falar do Beato
Carlo Acutis! Ele não queria ser importante. Apenas queria dar Jesus a
conhecer a todos. Para isso, usava todos os meios de comunicação para o
fazer.
- Todos nós somos convidados a falar de Jesus, não só através de palavras,
mas imitando os seus gestos de bondade.

Celebra… | … esta semana falando de Jesus aos outros, através dos
meios que temos ao nosso dispor.

Vamos rezar! | Senhor Jesus, faz de nós missionários corajosos, capazes
de anunciar-Te a todos os cantos da terra. | Pai Nosso… | Beato Carlo
Acutis, rogai por nós.

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

5ª Feira, 10 de novembro de 2022
VAMOS CELEBRAR O SÃO MARTINHO
Música | Clicar em Lista de músicas
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Amanhã é dia de São Martinho. É dia de festa. Em muitos sítios
de Portugal, reúne-se a família e amigos, e comem-se castanhas assadas.
Mas, afinal, quem sabe dizer quem é São Martinho e o que é que ele fez?
[ouvir as respostas] Para relembrar, vamos ver um desenho animado.

Vídeo
Clicar no link
https://www.youtube.com/watch?v=dgI6qX3uBsY

Faz os outros alegres | Esta história de São Martinho ensina-nos que
devemos ser bons. Como é que nós podemos fazer para ser generosos
como São Martinho? [ouvir as respostas]
- Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar os outros. E, reparem:
“Ninguém é tão rico que não precise de ajuda, nem tão pobre que não
tenha o que partilhar”.
- Devemos estar sempre prontos para ajudar.

Celebra… | … o Dia de São Martinho, partilhando o que tens com os
outros.
Vamos rezar! | Senhor Jesus, a exemplo de S. Martinho, ensina-nos a viver
a partilha. Que saibamos olhar para os que estão à nossa volta, entender o
que precisam e ter a coragem de ajudar. Faz-nos santos como São
Martinho! | Pai nosso… | São Martinho, rogai por nós.

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

6ª Feira, 11 de novembro de 2022
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Música | Clicar em Lista de músicas
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. No próximo domingo, vamos escutar uma mensagem muito
importante na missa. São Paulo, um discípulo de Jesus diz: «Quem não quer
trabalhar, também não deve comer».
Faz-nos lembrar aquele conto da formiga e da cigarra. Mas será que a
história acaba como sabemos. Vamos lá prestar atenção:

Vídeo
Clicar no link
https://www.youtube.com/watch?v=jxwZHn8N290

Faz os outros alegres | De facto, sabemos que devemos trabalhar
para conseguir ter comida na mesa. Mas Jesus ensina-nos também a sermos
bons e a partilhar com quem tem mais dificuldades.
- Isto não quer dizer que devemos ser preguiçosos e esperar que os outros
trabalhem para nós. Devemos, sim, ser atentos e ajudar quem mais precisa.
- Deus, que é bom, vai dar-nos a recompensa.

Celebra… | … com generosidade e alegria sempre que trabalhares e
fores recompensado.
Vamos rezar! | Jesus. Pedimos-te um coração generoso para partilhar o que
temos e que sejamos empenhados nos nossos deveres. | Pai nosso… | São
Martinho, rogai por nós.

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

