2ª Feira, 21 de fevereiro de 2022

CRESÇO COMO DEUS QUER…
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Hoje iremos ouvir um conto que nos fala de uma característica muito
apreciada por Deus. Trata-se da mansidão. Já no sonho dos 9 anos, que são João Bosco
teve, Nossa Senhora dizia-lhe que devia crescer forte, manso e robusto.
A OVELHA E O CRIADOR
Logo depois de criada, a ovelha descobriu que era a mais fraca dos animais. Vivia num
contínuo sobressalto com medo de ser atacada pelos outros animais, todos mais fortes
e agressivos. Não sabia sequer o que fazer para se defender.
Foi ter com o Criador e contou-lhe os seus sofrimentos.
O Criador perguntou-lhe amavelmente:
- Queres alguma coisa para te defenderes?
Ela respondeu:
- Sim.
- E que dizes se eu te der um par de aguçadas patas?
A ovelha sacudiu a cabeça a dizer que não:
- Como faria para roer a erva mais tenra?!
- Queres poderosas garras?
- Ah, não! Teria vontade de as usar a de qualquer maneira…
O Criador continuou paciente:
- Queres poder injetar veneno com a saliva?
- Nãoooo. Seria odiada e rejeitada por todos como uma serpente.
- E dois robustos chifres, que dizes?
- Ah, não. E quem me iria acariciar?
- Mas, para te defenderes, serve qualquer coisa para fazeres mal a quem te ataca…
- Fazer mal a alguém? Não, não quero. Prefiro ficar como sou…
(Pedrosa Ferreira, Alegre manhã, pp. 82-83)
À descoberta… | A ovelha era incapaz de fazer mal a alguém. Por isso, recusou
o que o Criador lhe ofereceu. Às vezes, as pessoas parecem animais ferozes, atacando
outras pessoas com as palavras, com gestos, zangas… Será que queremos ser assim?

Ou preferimos agir sem maldade, não querendo mal aos outros?

Testemunha! | Quando precisarmos nos defender, não usemos gestos ou palavras
maldosas!

Vamos rezar! | Jesus, faz do nosso coração, um coração manso e bondoso. | Pai
Nosso | São Domingos Sávio, rogai por nós.

EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

3ª feira, 22 de fevereiro de 2022

CRESÇO COMO DEUS QUER…
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Hoje vamos escutar um conto que fala sobre a felicidade. Deus quer que
cresçamos felizes, mas para isso é preciso algo muito importante. Vamos escutar.
O BANQUETE
Certo dia, um sábio andava de reino em reino à procura da corte real mais feliz.
Chegou a um castelo onde viu muita gente sentada à volta de uma mesa ricamente
servida. Estava cheia de alimentos, todos muito deliciosos. Contudo, todas as pessoas
tinham cara de esfomeados e o rosto emagrecido. Tinham de comer com colheres, mas
não podiam, porque eram colheres tão compridas como um remo. Por isso, por mais
que pegassem na colher ou batiam com elas nos outros ou não a conseguiam levar à
boca.
Impressionado, o sábio partiu para o reino vizinho. Com grande espanto viu também
que neste palácio havia uma mesa cheia de pessoas e igualmente repleta de comida.
Neste caso, porém, ninguém tinha a cara desfigurada; todos mostravam um rosto
alegre; respiravam saúde e bem-estar uns com os outros. É que ali cada um se
preocupava em alimentar com as compridas colheres aqueles que tinham à sua frente.
(Adaptado dum Conto Chinês)
À descoberta… | O que é preciso para sermos felizes?
No segundo castelo todos eram felizes porque se ajudavam uns aos outros. Não se
preocupavam apenas consigo.
Testemunha! | Vou estar atento aos que estão à minha volta para os fazer felizes.
Vamos rezar! | Nesta manhã, pedimos a ajuda a Deus Pai para que nos oriente
neste dia e nos ajude a fazer os outros felizes.| Pai Nosso | São João Bosco
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

4ª feira, 23 de fevereiro de 2022

CRESÇO COMO DEUS QUER…
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Durante esta semana, todas as manhãs, rezamos juntos pela felicidade de
todos, pois é assim que Deus quer que cresçamos: felizes. Mas para podermos crescer
felizes há algo que é preciso acontecer nos nossos corações.
A PAZ PERFEITA
Uma vez um rei prometeu um grande prémio ao artista que fosse capaz de pintar a paz
perfeita. Foram muitos os pintores que tentaram. O rei observou e admirou todas as
pinturas, mas houve apenas duas das quais ele realmente gostou e teve que escolher
entre ambas.
A primeira era um lago muito tranquilo. As águas eram tão calmas que permitiam ver
refletidas as árvores, as montanhas e o céu azul, onde se encontrava. Todos os que
olhavam para esta pintura pensavam que ela refletia a paz perfeita.
A segunda pintura também tinha montanhas. Mas estas eram feias, sem árvores ou
flores. Sobre elas havia um céu cheio de nuvens com uma tempestade prestes a
acontecer, com trovões. Era uma paisagem nada calma. Mas quando o rei olhou
melhor, reparou que atrás da cascata havia um arbusto que crescia numa fenda duma
rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. E ali, no meio do ruído da água que caía
da tempestade, estava uma família de passarinhos deitados no seu ninho.
Duas pinturas tão diferentes. Toda a corte e os pintores presentes questionavam-se
qual seria a pintura escolhida pelo rei. Disse o rei:
- A pintura escolhida é a segunda.
- A segunda. Mas porquê? – murmuravam, admirados, todos os presentes.
O rei explicou:
- Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem muito trabalho ou
sem dor. Paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos
calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado de paz.

À descoberta… | Conseguimos descobrir o que é necessário aos nossos corações
para crescermos felizes? É necessário existir paz no nosso coração.
Testemunha! | Vou fazer sempre as pazes quando me zangar com um amigo.

Vamos rezar! | Peçamos pela paz no mundo, e também nos nossos corações. |
Ave Maria| Nossa Senhora Rainha da paz, dai-nos a paz.

EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

5ª Feira, 24 de fevereiro de 2022

CRESÇO COMO DEUS QUER…
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Já percebemos como é importante ter paz no coração, para conseguirmos
ser felizes e fazer os outros felizes. Mas nem sempre somos capazes. Nesses momentos
não nos podemos esquecer que é Jesus quem nos pode oferecer a verdadeira paz.
NADA TEMO
https://www.youtube.com/watch?v=bGLO7VzxO4U
À descoberta… | Jesus é o Senhor da verdadeira paz! Com Ele perto de nós
somos capazes de ultrapassar todas as dificuldades com toda a tranquilidade. Basta
confiar que Deus está sempre por perto e que tratará de oferecer aquilo de que
precisamos.
Testemunha! | Nos momentos em que fico mais nervoso, paro e rezo um Pai
nosso, mesmo que seja só em pensamento.
Vamos rezar! |Querido Deus, obrigado por seres um bom Pai no qual podemos
sempre confiar | Pai Nosso | São João Bosco, rogai por nós.

EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

6ª Feira, 25 de fevereiro de 2022

PREPARAMOS O DOMINGO
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. No próximo domingo, na Missa, Jesus vai chamar-nos a atenção para uma
atitude que devemos ter na nossa vida, que é a verdade.
DO EVANGELHO DE SÃO LUCAS
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: …Não há árvore boa que dê
mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom,
do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o homem mau, da sua maldade tira o
mal; pois a boca fala do que transborda o coração.

À descoberta… | O que percebemos desta parábola que acabámos de ouvir? Se
queremos ser pessoas que fazem o bem e têm atitudes e gestos de bondade, devemos
começar por cuidar do nosso coração e enchê-lo de sentimentos de bondade e amor.
Testemunha! | Toma atenção aos gestos de bondade que têm os teus amigos e
aprende com eles.

Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-me a ter um bom coração e assim poder
praticar o bem, tal como a árvore boa que dá bons frutos. Para isso rezamos a Nossa
Senhora | Avé Maria| Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

