2ª Feira, 12 de setembro de 2022
CELEBRA! – ESTAMOS DE VOLTA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje é dia de celebrar! Celebrar o regresso às aulas, à escola,
ao encontro com os colegas, à sala de aula… O que não falta são
motivos para que hoje seja um dia de festa.
#TodosFazemADiferença
https://www.youtube.com/watch?v=E-F7VbA5nNM

Aprende a confiar| Durante a música escutaste:
- “vamos regressar em grande”;
- “cada um tem a sua essência”;
- “vem marcar a tua presença, porque todos fazem a diferença”;
- “mesmo no escuro nós vamos celebrar”.
Tu fazes parte desta festa do regresso às aulas. “Levanta-te e
Celebra”, como desafia o tema pastoral para este ano letivo.

Celebra… | … Neste regresso às aulas, celebra este novo ano que
te espera, cheio de oportunidades, novidades, alegrias e muitas
aprendizagens.
Rezemos | Obrigado, Senhor, por estarmos de regresso, por estarmos
entusiasmados com um novo recomeço. Obrigado por celebrares
connosco cada dia deste novo ano letivo. | Pai Nosso…| São João
Bosco, rogai por nós.

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

3ª Feira, 13 de setembro de 2022
LEVANTA-TE E CELEBRA! - FAZ A FESTA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A festa do regresso às aulas iniciou-se ontem. Porém, muitos
de vós já andavam a preparar esta festa há alguns dias: a rever a lista
de materiais, a espreitar os livros ou a organizar o vosso local de
estudo. Também este tema pastoral “Levanta-te e Celebra!” já traz
uma preparação de dois anos. Vamos recordar.
O caminho até à Festa
Se se recordam, em 2020/2021 começámos esta
caminhada a escutar com o tema “Escuta e
Levanta-te”, depois, em 2021/2022, fomos
desafiados a partir para a ação com o tema
“Levanta-te e Testemunha”, esta ação que
pretende que seja transformadora, não só para
nós próprios, como para os outros. Assim, neste
ano de 2022/2023 somos convidados a “fazer a
festa”, a deixar que a nossa “alegria interior”
transborde e seja, verdadeiramente, autêntica.
O que não irá faltar são motivos para “fazer a festa”, já que iremos
receber em Lisboa as Jornadas Mundiais da Juventude. Este foi o
motivo para esta caminhada até ao tema pastoral – “Levanta-te e
Celebra!”.
Aprende a confiar| Esta é uma celebração centrada em Jesus. A
fé, a esperança e a caridade traduzem e concretizam a vida de Deus

em nós. Somos motivados a “partir apressadamente” vivendo
enraizados Nele!
Celebra | Como qualquer festa e qualquer recomeço carecem
de preparação, para festejar bem também precisamos de nos
preparar interior e exteriormente. Não percas tempo, prepara-te:
“Levanta-te e celebra!”
Rezemos | Obrigado, Jesus, por festejares connosco mais um dia que
começa. Por saber que estás ao nosso lado e que Te fazes presente
neste momento especial. Hoje queremos celebrar juntos este tempo
de regresso às aulas. | Pai Nosso… | São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4ª Feira, 14 de setembro de 2022
LEVANTA-TE E CELEBRA! - PARTE APRESSADAMENTE...
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Neste ambiente de festa que nos espera este ano,
percebemos que a Jornada Mundial da Juventude será a grande
celebração. O tema deste encontro entre os jovens e o Papa é «Maria
levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). Hoje vamos descobrir
mais sobre este tema e como está relacionado com o nosso tema
pastoral: “Levanta-te e Celebra!”.

“Partiu apressadamente…”
“Naqueles dias, Maria levantou-se, foi
apressadamente para a montanha, para
uma cidade de Judá, entrou na casa de
Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que,
quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a
criança saltou no seu ventre e Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. Levantando, então,
a voz com um forte brado, disse: «Bendita
és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre! De onde me
é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Eis que, quando
chegou a voz da tua saudação aos meus ouvidos, a criança saltou de
júbilo no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, porque se consumará
o que lhe foi dito da parte do Senhor!»”. (Lc 1 39-45)
Aprende a confiar| Celebrar é darmos conta do bem, dos dons
recebidos, da satisfação, do agradecimento, do partilhar, valorizando
tudo isto, tal como fez Maria. Ao tomar consciência do que Deus fez,
Maria iniciou um caminho até junto da sua prima Isabel e de João

Batista para partilhar com eles esta alegria, levando-os a participar
desta festa! Desafia-nos, assim, ao encontro.

Celebra… | … e não percas tempo: “Levanta-te e celebra!”
Rezemos | Maria, Contigo queremos celebrar e partilhar este
caminho de sairmos de nós e desafiarmo-nos a testemunhar, a cada
dia, a vida do Teu Filho, Jesus. | Ave Maria… | Nossa Senhora
Auxiliadora, rogai por nós.

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

5ª Feira, 15 de setembro de 2022
CELEBRA! – DEIXA A TUA MARCA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Nesta semana de recomeços e celebração, chegou o dia de
conhecermos melhor o logótipo do tema pastoral. Este será a marca
do presente ano letivo, bem como da participação dos Salesianos nas
Jornadas Mundiais da Juventude.

Levanta-te e Celebra!

Apresentamos-vos o tema Pastoral e o logótipo que nos irá
acompanhar durante este ano letivo. Este é inspirado nas figuras de D.
Bosco e de Maria Auxiliadora. A base de todo o logótipo é o manto de
Maria que surge a “abraçar” todos os outros elementos. Dentro do
manto encontramos o tricórnio de D. Bosco, bem como duas cruzes,
símbolos da nossa fé. Descobre-se também uma corda que nos
recorda os saltimbancos, numa alusão ao facto de D. Bosco usar a
brincadeira e o malabarismo como forma de cativar os jovens e de os
trazer para a Igreja, conquistando-lhes o coração. A faixa amarela, que
se ergue do lado direito, sugere um movimento ascendente, que
convida a levantar e a partir, e que nos encaminha para o lema da JMJ
Lisboa 2023. As cores são inspiradas na bandeira nacional.

Aprende a confiar| Em Maria colocamos os nossos olhos,
dispondo-nos ao serviço, à missão e à transformação do mundo –
sem nunca esquecer a alegria que nos caracteriza como filhos de
Dom Bosco.
Confiem em Maria e alegrem-se com Dom Bosco!

Celebra… | No intervalo ou em casa coloca o Hino da JMJ e
deixa-te contagiar. Começa a preparar a festa, canta e dança, chama
os teus amigos!
Rezemos | … para que cada um consiga abrir o seu coração a Deus e
dizer sim ao Seu amor, como Maria fez. | Pai Nosso | São João
Bosco, rogai por nós.

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

6ª Feira, 16 de setembro de 2022
O BOM ADMINISTRADOR
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A cada sexta-feira iremos refletir juntos o Evangelho do
próximo domingo e assim começamos a preparar a grande celebração
do encontro com o Senhor, a cada domingo na eucaristia.
O Evangelho de hoje irá ajudar-nos a refletir sobre o lugar que o
dinheiro e os bens materiais devem ter na nossa vida.
O Bom Administrador
https://www.youtube.com/watch?v=pe_QD4j8LCA

Aprende a confiar| Jesus ensina-nos que a verdadeira riqueza
está em dar e partilhar.
Celebra… | O Senhor ama quem dá com Alegria! Oferece algo a
alguém no dia de hoje ou durante o fim de semana (por exemplo, um
sorriso, um abraço, uma frase…).
Rezemos | Jesus, ajuda-nos a ter um olhar mais atento ao essencial e
às pequenas coisas de cada dia. | Pai Nosso… | São João Bosco, rogai
por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

