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2ª Feira, 02 de maio de 2022
DIA DA MÃE
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje temos um bom dia especial!

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=r8Lfc25cLGA

Vamos rezar! | Senhor Deus, que chamaste as nossas mães a uma missão
especial, concede-lhes a Tua proteção e o Teu Amor. | Pai Nosso | São
João Bosco, rogai por nós.

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

3ª Feira, 03 de maio de 2022
SER FILHO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje vamos ouvir uma história que fala sobre três mães e os seus
filhos.

Os três filhos
Três mulheres iam para a fonte elogiando os respetivos filhos. Dizia a
primeira:
- O meu filho é mais forte e ágil que ninguém.
Dizia a segunda:
- O meu filho canta como um rouxinol. Que voz ele tem!!
A terceira permanecia em silêncio. Perguntaram as outras:
- E tu, que dizes do teu filho?
A mulher respondeu:
- Não sei que dizer dele… É um bom rapaz como outros tantos. Não tem
nada de especial.
No regresso, as três mulheres, carregando as bilhas cheias de água, pararam
para descansar um pouco. Também estava por ali um senhor.
Naquele momento apareceram os filhos das respetivas mulheres. Um exibia
as suas acrobacias ginasticadas e dava saltos mortais.
As mulheres diziam extasiadas: «Que jovem tão astuto».
Outro, cantarolava dum lado para o outro. «Que voz magnifica que ele
tem!» diziam entre si. Por fim, o terceiro jovem, ao ver a mãe, dirigiu-se até
ela, pegou na vasilha de água e levou-a para casa.
As mulheres, orgulhosas dos filhos, perguntavam ao vizinho: «Então, o que
achou dos nossos filhos?»
O velho, espantado, exclamou: «Filhos? Eu apenas vi um filho!»

À descoberta… | As pessoas valem pelos frutos que produzem.
Nesta história vemos como só o último filho, aquele que não tinha nada de
especial, é capaz de ajudar a sua mãe.
O nosso valor descobre-se nas nossas ações diárias. No amor, bondade,
alegria e perdão.
Testemunha! | Sê um verdadeiro filho!

Vamos rezar! | Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós; que as
nossas boas ações sejam testemunho do amor de Deus pelos outros| Avé
Maria | S. Domingos Sávio, rogai por nós.

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

4ª Feira, 04 de maio de 2022
SILÊNCIO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje vamos falar sobre o silêncio. No meio de tanta música, jogos
e aulas, é importante aprendermos a ouvir o silêncio.
O som do silêncio
Um príncipe entrou num mosteiro para estudar. O rei, seu pai, pretendia
que ele aprendesse a ser um grande líder e entregou-o aos cuidados de um
monge velho e sábio.
Depois de uma breve conversa com o príncipe, o monge indicou-lhe a
primeira tarefa:
- Amanhã, vais sozinho para a floresta ouvir todos os sons que puderes.
Depois, voltas para me contares o que ouviste.
No dia seguinte, bem cedo, o príncipe partiu para a floresta, onde passou
muito tempo. No regresso, descreveu o que tinha ouvido:
- Eu ouvi o som dos animais a correr, o canto dos pássaros, o zumbido das
abelhas, o barulho das folhas das árvores, o ruído do vento…
Ao escutar o relato, o monge percebeu que o príncipe ainda precisava de
conhecer o silêncio que envolve todos os sons. E pediu-lhe:
- Volta à floresta e presta atenção ao que ainda não ouviste.
O príncipe sentiu-se confuso com aquele pedido, mas partiu outra vez
sozinho para a floresta. Dias seguidos, não ouviu nada de novo. Porém, certa
manhã, sentado debaixo das árvores, começou a distinguir sons da natureza
diferentes de tudo o que ouvira antes. Ouviu em silêncio e sem pressa.
Repetidas vezes.

Quando regressou ao mosteiro, o príncipe trazia uma sensação de paz e
encantamento. E o monge perguntou-lhe:
- Desta vez, o que ouviste?
- Eu ouvi a relva a beber gotas de orvalho, uma flor a abrir as suas pétalas,
o sol a aquecer a terra e a brisa a refrescar-me.
- Já aprendeste a ouvir os sons silenciosos da natureza – disse o monge com
um sorriso. – Precisas agora de aprender a escutar a voz do coração das
pessoas, os seus sentimentos e desejos mais profundos. Um grande líder,
capaz de inspirar confiança, sabe escutar o tom das palavras e o som do
silêncio.

À descoberta… | No meio da confusão esquecemo-nos de fazer
silêncio.
É necessário “aprender a escutar a voz do coração das pessoas, os seus
sentimentos e desejos mais profundos”.

Testemunha! | Faz silêncio e ouve o coração dos teus amigos e
família!

Vamos rezar! | Senhor Jesus, dá-nos força e coragem para zer silêncio no
meio do ruído e conusão. | Pai nosso | Santo, rogai por nós.

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

5ª Feira, 05 de maio de 2022
EVANGELHO DE DOMINGO

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

Bom dia. No próximo domingo lembramos que Jesus é o Bom Pastor. Ele é
pastor de um rebanho muito especial. Não é um rebanho de ovelhas ou de
cabritos, mas de pessoas. Vamos escutar o que Ele diz:
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 10, 27-30)
Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e
nunca hão-de acabar e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que
Mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrancar nada da mão do
Pai. Eu e o Pai somos um só».

À descoberta… | Sabiam que o pastor conhece todas as suas ovelhas
e sabe o nome de cada uma? E sabiam que as ovelhas só obedecem à voz
do seu pastor, mesmo que outra pessoa as chame pelo nome?
- Por isso, se diz que Jesus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Jesus
conhece-nos a todos e nós só devemos seguir Jesus, pois Ele quer o nosso
bem.

Testemunha! | Obedece apenas aos ensinamentos de Jesus e
daqueles que praticam o bem.

Vamos rezar! | Obrigado, bom Jesus, por nos conduzires pelos caminhos
do bem e da felicidade. | Pai Nosso | Jesus, Bom Pastor, rogai por nós.

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

6ª Feira, 06 de maio de 2022
S. DOMINGOS SÁVIO, O AMIGO DE DEUS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje é dia 6 de maio. É o dia de São Domingos Sávio. Ele é um
menino muito especial de quem Dom Bosco era muito amigo.

Vídeo
Clicar na imagem

À descoberta… | Domingos Sávio era um menino muito bom. É um
bom exemplo a seguirmos.
Como Domingos Sávio, devemos ser alegres, amigos de todos e fazer
sempre o bem.

Testemunha! | No teu dia a dia, lembra-te de imitar Domingos Sávio,
rezando, ajudando as outras pessoas e aplicado nos estudos.

Vamos rezar! | Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Jesus e nossa mãe,
ajuda-nos a sermos bons meninos como era Domingos Sávio. | Avé Maria
| São Domingos Sávio, rogai por nós.

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

