2ª Feira, 28 de fevereiro de 2022
SER ALEGRES
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Por estes dias, em várias partes do mundo, celebra-se o Carnaval.
O Carnaval é uma tradição muito antiga em que as pessoas se mascaram
para se divertirem. São dias cheios de diversões para vivermos de forma
alegre. Vamos ouvir uma história de D. Bosco e de como queria que todos à
sua volta estivessem felizes!
A SOCIEDADE DA ALEGRIA
Em 1832, Dom Bosco fundou um grupo de jovens chamado Sociedade da
Alegria. Naquela época, muitos jovens eram abandonados, rebeldes e
desamparados. Como estavam sozinhos, acabavam por roubar, dedicar-se
a jogos de azar e vício. Muitos amigos de Dom Bosco queriam atraí-lo para
estes caminhos, mas também o ajudavam na realização dos seus deveres,
uma vez que ele era muito inteligente. Assim, Dom Bosco foi alcançando o
afeto e a bondade dos seus colegas.
Para poder ajudar os jovens que estavam mais desamparados, criou um
movimento onde poderia ajudá-los nos estudos e depois proporcionar
momentos de brincadeira e diversão, com jogos, atividades de circo e
magia. Chamou-lhe a Sociedade da Alegria! Para participar neste grupo, os
jovens teriam de: ser alegres, cumprir os deveres escolares e religiosos e
não ter nenhuma ação ou discurso que não seja cristão.

À descoberta… | Dom Bosco queria que os jovens fossem alegres,
mesmo que estivessem sozinhos e desamparados! Dizia muitas vezes que
“a santidade consiste em estar sempre alegre”!

Testemunha! | Nestes dias, procura fazer os outros felizes! Leva a tua
alegria aos outros!

Vamos rezar! | Obrigado Jesus, por este tempo de alegria antes da
Quaresma. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente felizes e a levarmos a
alegria aos outros. | Pai nosso... | São Domingos Sávio, rogai por nós.
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

4ª Feira, 02 de março de 2022
40 DIAS
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

Bom dia. Hoje é quarta-feira, mas não é uma quarta-feira qualquer. Hoje
começa a Quaresma. Que palavra nos faz lembrar a palavra “Quaresma”?
Pois é! Faz-nos lembrar o número quarenta. É o número de dias até à
Páscoa. Por isso, somos convidados a preparar-nos para essa grande festa.
A Quaresma
O Tempo da Quaresma é o tempo em que os cristãos se preparam para
celebrar a Páscoa. Prolonga-se durante cerca de 6 semanas até à Sexta-Feira
Santa, dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus.
Hoje começa a Quaresma, com a missa de Quarta-feira de Cinzas – nesta
missa, o sacerdote coloca na cabeça dos fiéis um pouco de cinza para
simbolizar a fragilidade humana e que é Deus quem cuida de nós.
É também um convite para pensarmos na nossa amizade com Jesus e como
tem estado a nossa oração! Preparamos o nosso coração para a Páscoa, o
momento mais importante na vida dos cristãos! É a Ressurreição de Jesus!
E estes quarenta dias são para prepararmos o nosso coração.
À descoberta… | Então, o que podemos fazer para crescer nesta
amizade com Jesus? Devemos mudar os nossos maus comportamentos,
fazer boas ações, rezar, ir à missa e à catequese e ser amigos de todos!
Testemunha! | Neste tempo da Quaresma, tenta rezar todos os dias
ao deitar com a tua família, rezando pela Paz na Ucrânia.

Vamos rezar! | - Hoje, a pedido do Papa, pedimos pela paz no mundo,
principalmente pelos países que estão em guerra. | Ave Maria… | Nossa
Senhora de Fátima, rogai por nós.
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

5ª Feira, 03 de março de 2022
QUARESMA
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.
Bom dia. Estamos no início da Quaresma. Até à Páscoa temos ainda…
quantos dias? [ouvir as respostas]
Então, até lá somos convidados a preparar bem o nosso coração para
receber Jesus na grande festa da Páscoa.
E o que podemos fazer? Vamos ver o que fez o Carlitos!

A oferta
Numa igreja em África, o ofertório da
missa era feito com os alimentos que
cada um trazia das suas colheitas – não
com dinheiro, porque este não existia.
Por isso, os responsáveis pelo ofertório
não passavam um pequeno cesto como
vemos nas nossas Missas, mas um
cesto grande para que coubessem os
alimentos.
Um dia, o Carlitos estava sentado no último banco da igreja e, depois de ter
escutado o Padre a dizer que Deus nos deu tudo por amor, fixou o seu olhar
no cesto que ia passando pelos bancos. O seu olhar era triste porque se dava
conta de que não tinha nada para oferecer a Deus, que nos tinha dado tanto.
Quando o cesto passou pelo banco do Carlitos, decidiu sentar-se nele! Ao
ver a admiração de todos, o Carlitos explicou:
- É a única coisa que tenho e entrego-a ao Senhor: eu mesmo!

À descoberta… | - Quando temos um grande amigo, gostamos de
partilhar com ele as coisas boas e também pedir ajuda nos momentos
menos bons. Foi o que fez o Carlitos!
- Jesus é o nosso grande amigo! Por isso, o tempo da Quaresma é o tempo
de lhe dar tudo o que temos, para que a nossa amizade com Ele seja ainda
maior.
Testemunha! | Pensa em algo concreto que possas fazer para seres
mais amigo de Jesus!
Vamos rezar! | - Nossa Senhora, tal como tu o fizeste, queremos
oferecer a Jesus o melhor de nós, para que o mundo seja um local de paz. |
Ave Maria… | Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.

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

6ª Feira, 04 de março de 2022
AS TENTAÇÕES DE JESUS
EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. ÁMEN.

Bom dia. No próximo domingo celebramos o 1º domingo da Quaresma.
Nele escutamos o Evangelho que fala das tentações de Jesus no deserto. O
que será que isso significa? Vamos escutar.
Vídeo
Clicar em https://www.youtube.com/watch?v=QBJqjUt2H_s

À descoberta… | Tal como Jesus, também nós temos tentações. Por
exemplo: querer o brinquedo que o outro colega tem, ser o melhor da
turma, poder mandar em todas as brincadeiras.
- Pelo contrário, Jesus diz que devemos ser simples, amigos e respeitar
todos.

Testemunha! | Valoriza tudo o que tens e não invejes as coisas dos
outros.
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-me a ser simples e humilde na
relação com os meus amigos. | Pai nosso... | São João Bosco, rogai por
nós.

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

