2ª Feira, 26 de setembro de 2022
POTENCIAR AS GRAÇAS DE DEUS EM NÓS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. A nossa vida é mais rica quando é partilhada, quando somos
felizes e queremos que os outros sejam felizes; quando somos bons e
fazemos o bem!
O livro da minha vida
Certo dia fui a uma livraria decidido a comprar um livro para ler nas férias.
Ao percorrer os romances, as ficções científicas, as biografias, nada me
cativava para ler naqueles dias em que poderia descansar.
Um pouco depois deparei-me com um livro fechado num plástico, que não
podia ser aberto. Tinha um título curioso e uma capa que cativava: “O
Livro da minha vida”. Pelo volume devia ter umas duzentas páginas e o
comentário era apelativo: “Nunca antes outro livro retrata tão bem todos
os momentos que vivenciou e dá resposta às suas inquietações”.
Era este o livro! Decidi comprá-lo e esperar pelo momento certo para o
começar a ler.
Em casa, ansioso por descobrir a história que continha, apressei as tarefas
e, assim que pude, sentei-me à varanda, ao pôr do sol, e ritualmente
decidi abrir o plástico que envolvia o livro. Qual não foi o meu espanto,
quando, ao folhear o livro, sou surpreendido pelo facto deste não ter
sequer uma palavra escrita nas tais duzentas páginas. Era literalmente um
livro em branco. Que desilusão! E o dinheiro que tinha gasto! Agora já não
o podia devolver, porque tinha estragado a embalagem…
Perante aquela situação comecei a pensar no que poderia fazer com
aquilo. Se calhar era um convite a escrever a minha própria vida.
Aproveitei, então, para fazer dele o meu diário e por rever toda a minha
vida: desde o meu nascimento até aos desafios que me eram colocados dia
após dia. Fez-me pensar na minha realidade, em quem sou, naqueles que

me rodeiam, naquilo que ambicionava para mim, nas soluções para
superar os obstáculos.
Por fim, pus mãos à obra. Surpreendentemente aquele era “O livro da
minha vida”.
(João Serra)
Aprende a viver | A nossa vida sem os outros é vazia como um
“livro em branco”.
- Cada dia é uma oportunidade de algo novo. Cabe-nos a nós preencher os
espaços em branco da nossa vida para sermos melhores e contribuirmos
para o bem.

Celebra…| … cada vez que escreveres momentos importantes no
livro da tua vida.
Rezemos | Peçamos ao Senhor que nos ajude a ser capazes de ler a nossa
vida à luz da sua presença e do seu amor. | Pai nosso… | São João
Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3ª Feira, 27 de setembro de 2022
SER UM MILAGRE PARA OS OUTROS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Gostaríamos de partilhar um pequeno pensamento para hoje:
“cada um de nós pode ser milagre para os outros!”
O milagre é algo bom e inesperado. A nossa vida pode fazer a diferença na
vida de outra pessoa. Às vezes não é preciso muito: basta uma palavra, um
gesto, um olhar ou mesmo uma presença ou testemunho.
Escutemos um poema atribuído a Albert Einstein.
Pode ser que um dia
"Pode ser que um dia deixemos de nos falar...
Mas, enquanto houver amizade,
Faremos as pazes de novo.
Pode ser que um dia o tempo passe...
Mas, se a amizade permanecer,
Um do outro se há de lembrar.
Pode ser que um dia nos afastemos...
Mas, se formos amigos de verdade,
A amizade nos reaproximará.
Pode ser que um dia não mais existamos...
Mas, se ainda sobrar amizade,
Nasceremos de novo, um para o outro.
Pode ser que um dia tudo acabe...
Mas, com a amizade construiremos tudo novamente,
Cada vez de forma diferente.
Sendo único e inesquecível cada momento
Que juntos viveremos e nos lembraremos para sempre.

Há duas formas para viver a vida:
Uma é acreditar que não existe milagres.
A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre."
Aprende a viver | Ao longo da vida vamos descobrindo que um dia
fomos importantes para alguém.
- Aí vemos como somos ‘milagre’ para os outros: quando aconselhamos
um amigo, quando o ajudamos a estudar, quando visitamos um familiar ou
simplesmente quando estivemos presentes nalgum momento significativo.
- Mais tarde poder-nos-ão dizer: “Obrigado! Foi importante tu estares
comigo”.

Celebra…| … quando fizeres a diferença de forma positiva na vida de
alguém.
Rezemos | Peçamos a Nossa Senhora que, pelo seu testemunho e amor,
nos ajude a ser milagre na vida de quem mais precisa. | Ave Maria… |
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

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

4ª Feira, 28 de setembro de 2022
FAZER BEM, FAZER O BEM
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Já pensaram que quando iniciamos uma nova etapa – como é o
caso do início das aulas – estabelecemos novos hábitos ou regras para
atingirmos novos objetivos? Tentamos ser mais organizados, aplicados,
responsáveis… Este processo faz parte do crescimento e acompanha-nos
por toda a vida. É a nossa vontade de sermos melhores. Mas não é fácil.
A sandes
Todos os dias os operários de uma obra esperavam com alguma ansiedade
a hora de almoço para descansar e comer as refeições que traziam de
casa, algumas preparadas pelas suas esposas. Dirigiam-se para a
cobertura, sentavam-se à mesa, uns aqueciam a comida, arroz, carne,
sopa; outros acrescentavam fruta. Todos comiam com visível prazer.
Mas um dos trabalhadores dirigia-se, sem alegria, para o local. Abria o
cesto e comentava dececionado: «Sandes de queijo! Detesto sandes de
queijo!» Comia silenciosamente e, no fim, amachucava o papel, deitava-o
no lixo e continuava o trabalho.
Todos os dias era a mesma coisa: «Outra vez sandes de queijo! Detesto
sandes de queijo!»
Até que um dia um colega ganhou coragem e perguntou-lhe:
- O que se passa?
- Oh! Todos os dias sandes de queijo! Eu detesto sandes de queijo!
- Mas isso não é tão grave assim: se não gostas de queijo, pedes à tua
mulher para fazer de outra coisa! – disse o colega.
- Mulher?! Mas quem é que disse que é a minha mulher que faz a sandes?!
– disse ele – Sou eu que preparo o meu almoço todos os dias!!
(Adap. Itamar Vian, Abrindo Caminhos, p. 71)

Aprende a viver | Com algum humor, esta história ajuda-nos a
refletir sobre a forma nos empenhamos a fazer as coisas.
- Os erros acontecem, porque ninguém é perfeito. Mas os erros também
servem para nos ensinar a prestar mais atenção na próxima vez, a não
voltar a fazer o mesmo e a fazer cada vez melhor.

Celebra…| … por conseguires emendar ou evitar os erros.
Rezemos | Peçamos a Deus clareza para fazer o que é correto e evitar o
que é errado. | Pai nosso… | São Domingos Sávio, rogai por nós.

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

5ª Feira, 29 de setembro de 2022
PEQUENAS MARAVILHAS DO DIA A DIA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Já alguma vez pensaram na pequenez do ser humano perante a
imensidão do universo? Apesar de sermos tão pequenos temos provas de
que somos capazes de grandes feitos em favor da humanidade. Pensemos
na evolução: o quanto a humanidade progrediu cientificamente, nas
tecnologias que desenvolveu, na inteligência que aprimorou... Mas não
devemos descuidar de quem somos.
As maiores invenções da humanidade
Segundo uma história da mitologia grega, Prometeu, um deus defensor da
humanidade, com pena dos homens, desceu até ao centro da terra, onde
Efaístos, o deus das profundezas, moldava metais na sua imensa fornalha.
Lá, o herói observou tudo cuidadosamente para não ser percebido, e
quando Efaístos estava distraído, apoderou-se de um pouco de metal em
chama e subiu velozmente para o mundo dos vivos. Então, ensinou o seu
povo a controlar o fogo, a cultivar e a cozinhar os seus alimentos e a
moldar as suas primeiras ferramentas de metal. Daí em diante, a
humanidade pôde evoluir tecnologicamente.
Dizem alguns historiadores que o fogo dominado foi a primeira grande
invenção da humanidade. O fogo permitiu cozinhar os alimentos e fabricar
as ferramentas de metal. Outras mais invenções surgiram: a roda que
facilitou o transporte; a alavanca que permitiu a mobilização de objetos
pesados; a escrita, com a qual o homem pode registar para a posteridade
acontecimentos e conhecimentos, o vidro, o sistema de esgotos, a bússola
que permitiu viajar e conhecer outros povos, os óculos, a pólvora, os
relógios que orientam o tempo das pessoas, o telescópio que fez descobrir

outros planetas e galáxias, a imprensa, a eletricidade, o telefone que
encurtou as distâncias, a televisão que é a janela do mundo, a
comunicação sem fios, a internet… são algumas das invenções mais
importantes feitas durante a história da humanidade e que influenciam a
maneira como agimos ou pensamos até hoje.
(adapt. A. Sperchi, in http://www.saberepreciso.com/2012/09/as-cincomaiores-invencoes-da-humanidade.html , e adapt. J. Oliveira, in
http://www.tecmundo.com.br/ciencia/45705-conheca-21-das-maioresinvencoes-da-humanidade.htm )

Aprende a viver | Tudo isto surgiu de pessoas normais que puseram
os seus talentos em prática.
- É necessário não desperdiçar as nossas capacidades e não descuidarmos
delas; se ‘tenho’ jeito para uma coisa, há que partilhar e desenvolver isso.
- Embora não nos apeteça estudar, façamos o esforço para combater a
preguiça; pode parecer difícil, mas não é impossível.
- Eu, tu, nós… também somos capazes de fazer grandes maravilhas!

Celebra…| … as maravilhas de cada dia.
Rezemos | Que as nossas qualidades sejam instrumentos de Deus para
construir um mundo melhor. | Ave Maria… | Bem-aventurada Laura
Vicunha, rogai por nós.

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

6ª Feira, 30 de setembro de 2022
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No evangelho do próximo domingo, Jesus explica aos apóstolos
a importância da fé e o que ela faz. Escutemos.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 17, 5-10)
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa fé».
O Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a
esta amoreira: ‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-vosia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá
quando ele voltar do campo: ‘Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe
dirá antes: ‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu
tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu’? Terá de agradecer
ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando
tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: ‘Somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer’.
Aprende a viver | No texto, os apóstolos pedem a Jesus que lhes
deem mais fé. Jesus explica-lhes, através de uma parábola que, não é por
se sentar à mesa com o patrão, que o servo deixa de cumprir o seu dever.
Ou seja, não é o facto de ter muita ou pouca fé, que torna os crentes mais
poderosos.
- Qualquer pessoa que tenha um pouco de fé faz o que Deus lhe pede, pois
é a fé que motiva o crente a fazer o bem com simplicidade e generosidade.

Celebra…| … ao pôr em prática o bem que Deus te pede para fazer.
Rezemos | Peçamos ao Senhor a fé para O ver e conseguirmos fazer a sua
vontade. | Pai nosso… | São Francisco de Assis, rogai por nós.

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

