2ª Feira, 19 de setembro de 2022
APROVEITA E RESPEITA AS PESSOAS QUE CUIDAM DE TI
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. O Amor manifesta-se nas pequenas coisas, nos pormenores que,
apesar de quase nem darmos por eles, são, mesmo assim, a concretização
do essencial na nossa relação com os outros,
manifestando-se no nosso dia-a-dia. Mas
será que os valorizamos? Vamos escutar
uma história que certamente nos ajudará a
refletir.

A dívida para quem nos ama
Numa certa tarde, um menino aproximou-se
da mãe, que preparava o jantar, e entregou-lhe uma folha de papel com
algo escrito. Depois dela secar as mãos e tirar o avental, leu o bilhete que
dizia:
a) Por cortar a relva do jardim: 3 euros
b) Por limpar o meu quarto esta semana: 1 euro
c) Por tomar conta do meu irmão enquanto ias às compras: 2 euros
d) Por ir ao supermercado às compras no teu lugar: 2 euros
e) Por colocar o lixo no contentor durante toda semana: 1 euro
f) Por ter tirado boas notas no final do período: 5 euros
g) Por limpar e varrer o quintal: 2 euros
h) Total da Dívida: 16 euros
A mãe olhou para o filho, que aguardava cheio de expectativa.
Finalmente, ela pegou num lápis e no verso do bilhete, que o filho lhe
tinha dado, escreveu:

a) Por te levar nove meses na minha barriga e dar-te a vida – NADA
b) Por tantas noites sem dormir, curar as tuas doenças e rezar por ti –
NADA
c) Pelo medo e pelas preocupações que ainda me esperam – NADA
d) Pelos problemas e pelo choro que me causaste – NADA
e) Por te ter dado de comer, de vestir e pelos brinquedos que te
chegaram às mãos – NADA
f) Por tantas vezes te ter limpado o nariz- NADA
Custo total do meu amor – NADA.
Quando aquele menino terminou de ler o que a sua mãe tinha escrito, os
seus olhos encheram-se de lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e disse:
“Mãe, tu sabes que eu gosto muito de Ti!!!” Após isso, pegou num lápis e
escreveu com uma letra enorme: “TOTALMENTE PAGO”.
Autor desconhecido
Aprende a confiar| … nas pessoas que nos amam e cuidam de nós. –
Por vezes, parece que gostamos mais dos brinquedos do que os nossos
amigos ou familiares. Não sabemos agradecer a quem gosta de nós.
- O verdadeiro amor dá-se sem pedir nada em troca.

Celebra…|… ao surpreender alguém que cuida de ti! Já sabes, as
pequenas coisas e os pequenos gestos são essenciais.
Rezemos | Obrigado, Senhor, por colocares pessoas nas nossas vidas que
nos amam e cuidam de nós. Que saibamos igualmente amá-las e respeitálas. | Ave Maria…| Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3ª Feira, 20 de setembro de 2022
CUIDA DE TI E DOS OUTROS
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Nesta semana, ainda fresca do início de aulas, vamos refletir
sobre o que trazemos e queremos viver durante este ano. E, por isso
falamos da importância das pessoas (de nós e dos outros) na nossa vida.
Cuidar de nós, também é cuidar dos outros.
A PLANTA ÚNICA
A Mafalda era uma jovem empresária que tinha todo um futuro pela
frente. Absorvida pelo mundo dos negócios, o tempo não lhe chegava para
cuidar da sua saúde e começou a sentir-se muito cansada e triste.
A mãe, apercebendo-se disso, teve a ideia de lhe oferecer um presente:
- Filha, ofereço-te esta planta, que é única no
mundo. Mas terás de cuidar dela: regá-la, podála sempre que necessário e até conversar com
ela. Em troca, ela dar-te-á flores e o seu
perfume.
Mafalda ficou comovida pois a planta era, de
facto, muito bonita. Mas, passado algum tempo,
a planta murchou porque, por falta de tempo,
não pôde cuidar dela como devia.
Um dia, ao chegar a casa, teve o desgosto de a
ver morta e teve de contar à mãe o sucedido.
Esta disse-lhe:
- Já previa que isso ia acontecer. Mas agora
deves cuidar de outra planta mais valiosa que és tu. Necessitas dos teus

cuidados, da tua ternura, do teu tempo para seres feliz e dares fruto e
assim cuidares dos outros também.
Aprende a confiar| A nossa vida e a vida dos outros é algo muito
valioso. Infelizmente, nem sempre nos apercebemos disso e não cuidamos
dela.
- Ao conseguirmos cuidar de nós e a estar bem connosco, também
conseguimos estar bem para cuidar dos outros ao nosso redor.
Celebra… |… convidando alguém para praticar desporto contigo. Que
tal experimentar algo que já frequentas ou gostarias de frequentar?
Rezemos | [Rezar juntos:]
Eu pedi forças e Deus deu-me dificuldades para me fazer forte;
Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver;
Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar;
Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar;
Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades;
Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava.
| Glória ao Pai. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no
princípio, agora e sempre amém. | São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4ª Feira, 21 de setembro de 2022
PROCURA SER FELIZ NA ESCOLA
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A escola torna-se, para cada um de nós, a nossa “segunda” casa.
Este é um espaço que pertence a todos e em que todos somos felizes. É
tão bom estar de volta! É tão bom começarmos o dia a procurar ser felizes
na escola.

A nossa “segunda casa”
A nossa casa é um espaço mágico onde nos sentimos todos bem, um
espaço que nos pertence, onde estão as nossas coisas, o nosso pequeno
mundo. Serve de abrigo e proteção. Um grande escritor descreveu uma
vez assim a sua escola de menino e moço:
“A minha Escola era um sonho. Cada manhã corríamos para ela, como
corríamos para os braços da mãe ao som do despertador. A minha escola
alimentava-nos de amizades, de palavras e números, de coisas que nos
faziam sonhar. Divertia-nos imenso o som das músicas, dos teatros, de
festas e encantos. Como no sótão de
uma qualquer casa, guardavam-se
sonhos mil em arco-íris de esperança
de que nasciam no telhado da escola
e se estendiam pela vida fora. Atrás
das suas janelas, na “sala de estar”
que era a nossa sala de aula
aprendemos a ler, a escrever, a
contar, a imaginar, a sonhar de lápis

na mão. E o recreio era a melhor garagem, onde corríamos atrás de uma
bola, ou participávamos num jogo de roda de rapariga. Por tudo isto e
muito mais, a minha escola, era a minha segunda casa!”
Aprende a confiar| Para nós também, a nossa escola é a nossa
segunda casa. Queremos todos, dos mais pequenos aos maiores, enchê-la
de emoções e de sonhos. Fazer da nossa sala, a nossa sala de estar; da
nossa vida, uma pincelada de futuro; dos nossos colegas e professores,
uma grande família de irmãos, dos nossos espaços, a nossa vida; da nossa
vida, a vida da escola.
- No fundo queremos todos ser felizes nesta nossa segunda casa. Será
possível? Sim, será, se todos quisermos!

Celebra …|… a felicidade de pertencer a esta escola e procura hoje e
sempre ser feliz.
Rezemos | Obrigado, Senhor, pela nossa Escola. Ajuda-nos a sonhar com
um futuro de alegria que começa nos corredores desta nossa Escola. Faznos crescer no dia-a-dia para alcançarmos todos a felicidade que nos
pertence e que merecemos.
| Ave Maria… | Bem-aventurada Laura Vicunha, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

5ª Feira, 22 de setembro de 2022
O CONHECIMENTO É O NOSSO MAIOR BEM
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A escola permite-nos aprender, ganhar conhecimento e, assim,
crescer a cada ano letivo. Na fábula de hoje, vamos perceber que a
partilha de conhecimentos é importante e que a especialidade de cada um
complementa o outro.
A escola modelo
Para a escola dos animais sobredotados,
tinham escolhido os professores mais
inteligentes de todos. Queriam fazer um
plano
de
educação
integral,
revolucionário e modelar.
Uma lebre, um ouriço-cacheiro, um
pardal, um peixe, uma serpente, um
esquilo, um pato e outros animais
puseram-se a fazer o projeto.
Conseguiram um acordo sobre os objetivos e sobre os elementos
organizativos e estruturais. Mas, ao chegar aos conteúdos das disciplinas,
cada um propunha temas que achava imprescindíveis. A lebre dizia que a
corrida era uma disciplina obrigatória. O pardal dizia o mesmo do voo e
por aí adiante. Todos os outros animais queriam que a sua especialidade
contasse para o programa. Concordaram no número de disciplinas e na
obrigação de frequentar todas as disciplinas.
Quando o curso começou, os animais alunos não se atreviam a fazer
algumas provas. Quando alguns tentaram, rapidamente perceberam que
por terem tentado as disciplinas de especialidade dos outros e se terem

ferido, também já não eram bons na sua especialidade. Para além de
estarem cheios de medo. Podemos imaginar uma lebre a voar?! Ou um
pardal a nadar como um peixe?!
Todos os alunos desapareceram. Alguns professores concordaram em
fundar uma escola onde não se faziam os programas a partir do que os
professores sabiam e queriam, mas a partir do que os alunos precisavam
de aprender. E, assim, a escola encheu-se de alunos pelo clima tão positivo
que se formou.

Aprende a confiar| A especialidade de uns não é a de outros, mas a
partilha do conhecimento de todos complementa as necessidades de
aprendizagem.
- Ao longo da vida vamos estar sempre aprender, a ganhar conhecimento
e a querer saber mais, até porque o conhecimento é o nosso maior bem.

Celebra… |… a oportunidade que tens de ganhar conhecimento
todos os dias. Já elogiaste um professor hoje?! Já lhe agradeceste por te
ensinar?!
Rezemos | Pedimos-te, Senhor, que nos dês força para estudar e trabalhar
ao longo deste ano. E, que a alegria e a coragem de ensaiar estejam
sempre presentes nos nossos professores. | Pai Nosso… | São Domingos
Sávio, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

6ª Feira, 23 de setembro de 2022
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM - (IN)DIFERENCIA-TE
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje refletimos sobre o Evangelho do próximo domingo. À
semelhança da semana anterior, refletimos sobre a posse dos bens. Desta
vez, Jesus conta-nos uma parábola, com duas personagens: um rico que
goza da sua riqueza e um pobre que sofre na sua pobreza. Mas depois
mudam de lugar.
Lázaro e o rico
https://www.youtube.com/watch?v=tUHxxsMvgmc

Aprende a confiar| “Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, para nos
enriquecer na sua pobreza.” (Cor 8, 9)
- Jesus ensina-nos que a proximidade para com o outro, para quem sofre e
para quem está perto de nós, deve ser uma urgência de hoje e não deixar
para amanhã.
- Que os gestos mais simples, os gestos de amor sejam aqueles que mais
diferença fazem na vida de quem precisa.
Celebra …|… nestes dias: não deixes para amanhã o que podes amar
hoje!
Rezemos | Senhor, que saibamos hoje acolher no nosso coração a riqueza
do amor e a importância de termos um olhar sensível para quem nos
rodeia. | Pai Nosso… | São Francisco de Assis, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

