2ª Feira, 17 de outubro de 2022
DIVERSIDADE DE ETNIAS
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No início da convenção dos Direitos Humanos diz-se: "Todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão
e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade." Será que todos agem assim independentemente da sua etnia?!
Vejam o testemunho que se segue.
Vídeo: Clicar na imagem

O guineense Brian Braima Dabó, ajudou um colega e adversário, a terminar os
5000 metros no mundial de atletismo.
Aprende a confiar…|… que a diversidade traz unidade.
- Antigamente, pensava-se que as diferenças físicas entre os povos eram muito
importantes e que havia raças superiores e inferiores. Depois, os cientistas
mostraram que isso não fazia sentido.
- A grande variedade dos povos do mundo e todos os modos de vida são uma
riqueza para a humanidade. Temos muito a aprender uns com os outros.
Celebra…|… a diversidade que nos une e procura descobrir mais sobre
esta diversidade que existe entre todos.
Rezemos | Pedimos ao Senhor, que nos ajude a agir uns para com os outros
em espírito de fraternidade, respeitando a diversidade de etnias. | Pai
Nosso…| São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

3ª Feira, 18 de outubro de 2022
CULTURAS
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Ontem falámos de diversidade de etnias. Hoje vamos descobrir a
diversidade de culturas.
Vox Pop - Diversidade em Portugal
Clicar na imagem

Aprende a confiar…|… na mais-valia da partilha cultural. Não só de outros
países, mas também dentro do próprio país temos tradições e manifestações
culturais diversificadas.

Celebra… |… a diversidade cultural. Se na turma têm colegas de outras
nacionalidades ou origens, que tal combinar um encontro de turma em que
podem partilhar comida típica, hábitos, músicas e livros?!
Rezemos | Hoje damos graças a Deus por todo o Seu amor, para que possamos
partilhá-lo entre todas as culturas. | Pai Nosso... | São Domingos Sávio, rogai
por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

4ª Feira, 19 de outubro de 2022
NÃO DISCRIMINAÇÃO
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Hoje falaremos da “não discriminação”. Mas, primeiro há que
entender o que é a “discriminação”. Designa-se como “discriminação” atitudes
que excluem, separam e inferiorizam pessoas tendo como base ideias
preconceituosas de alguma ordem, como a questão cultural, religiosa, étnica,
etc…

Discriminação 0
Clicar na imagem

Aprende a confiar…|… que todos somos iguais. Podemos ter uma
diferente cor de pele, religião, língua, etnia, todos temos características
próprias e personalidades diferentes. Mas na verdade somos todos iguais,
somos todos seres humanos, nascemos com os mesmos direitos e todos temos
direito a viver com dignidade.
Celebra …|… a igualdade de direitos. “Somos todos diferentes, mas
todos iguais.” Escrevam esta frase e afixem-na na sala, para não se
esquecerem.
Rezemos | Pedindo a proteção de Nossa Senhora para todos os homens e
mulheres que sofrem de alguma forma de discriminação. | Ave Maria… |
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

5ª Feira, 20 de outubro de 2022
UNIVERSALIDADE
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. “Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos”, diz
o primeiro artigo da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. Os direitos
humanos são universais e inalienáveis. Vamos ler a lista em baixo. Em silêncio,
cada aluno escolhe um direito e pensa de que forma esse direito é ou não é
respeitado hoje em dia.

Aprende a confiar…|... que os direitos humanos são para nossa proteção.
Todas as pessoas em todo o mundo têm direito a eles. Ninguém os pode
desrespeitar.
- Alguns direitos são necessários para a nossa subsistência e há outros,
igualmente necessários, para termos melhores condições de vida.
- Todos eles garantem a nossa dignidade enquanto pessoas e enquanto
cidadãos.
- Se algum deles não é respeitado, o que podemos fazer? Que esta pergunta
permaneça no vosso coração, para que um dia possamos fazer a diferença no
mundo.
Celebra… |… a existência da Declaração dos Direitos Humanos.
Rezemos | Por todos os que lutam para que os direitos humanos sejam
garantidos por todo o mundo, para homens, mulheres e crianças. | Pai Nosso…
| São Ivo de Kermantin, padroeiro dos juristas e advogados, rogai por nós.

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

6ª Feira, 21 de outubro de 2022
PERFEITO OU PECADOR?
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Chegámos ao fim de mais uma semana e, por isso, hoje escutamos
o Evangelho do próximo domingo, ao escutar. Seremos mais parecidos com o
fariseu ou o publicano?!
Perfeito ou Pecador? Clicar na imagem

Aprende a confiar…|… que Ele ama-te tal como és.

Celebra …|… pensando onde é que tu te colocas? De pé, idolatrando-te
a ti próprio ou reconheces onde está o verdadeiro Deus na tua vida?
Rezemos | Senhor, ajuda-nos a descobrir-Te todos os dias na nossa vida. | Pai
Nosso… | São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

