2ª Feira, 09 de maio de 2022
MAÍN
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Bom dia. Hoje é dia de Santa Maria Domingas Mazzarello. Madre
Mazzarello fundou, com Dom Bosco, as Filhas de Maria Auxiliadora,
conhecidas também como Salesianas. Vamos conhecer um pouco da sua
história.
https://www.youtube.com/watch?v=ujtg2AiE_UE

À descoberta… | Maín, como era conhecida, percebeu que podia fazer
algo pelas meninas mais pobres. Dentro das suas capacidades, consagrou a
sua vida a Cristo e entregou-se ao serviço das meninas.
“A ti as confio” ouviu Maín na sua visão e, ainda hoje, as Salesianas
trabalham com as raparigas que Jesus colocou no seu caminho, casa e escola.

Testemunha! | Descobre mais sobre a vida de Madre Mazzarello!

Vamos rezar! | Nossa Senhora, mãe de Jesus e nossa mãe, ajuda-nos a
fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. | Ave Maria… | Santa Maria
Domingas Mazzarello, rogai por nós.

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

3ª Feira, 10 de maio de 2022
A MÃE DE JESUS (VISITAÇÃO)
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Amanhã vamos ter a nossa peregrinação a Fátima por isso hoje
vamos perceber o que de importante lá se passou.

https://www.youtube.com/watch?v=uDlYVDx_9uM
À descoberta… | Nossa Senhora apareceu a crianças tal como vocês
e pediu que rezassem! Hoje em dia, as aparições de Nossa Senhora em
Fátima são conhecidas por todo o mundo!

Testemunha! | Faz como os pastorinhos e reza!
Vamos rezar! | Obrigado, Jesus e Maria, pela oportunidade de podermos
visitar um lugar tão especial | Ave Maria | Nossa Senhora de
Fátima, rogai por nós.

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

4ª Feira, 11 de maio de 2022
ELA É A NOSSA MÃE DO CÉU
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No céu temos uma mãe: Nossa Senhora. Ela é a mãe do Filho de
Deus e é a nossa mãe de coração.

Maria subiu ao céu
Maria era uma mãe especial para Jesus.
Ela sempre esteve ao lado de Jesus quando ele era pequeno.
Quando Jesus subiu ao céu, Jesus pediu aos seus amigos discípulos que
tomassem conta de Maria. Maria foi vivendo aqui na terra, a ajudar os
apóstolos a anunciar o que tinha acontecido com Jesus.
Os anos passaram e, já muito idosa, Jesus não quis que a sua mãe sofresse
antes de ir ter com Ele ao céu.
Então, deu-lhe um grande prémio!
Enquanto Maria estava a dormir, uma multidão de anjos veio buscá-la.
Pegaram nela com muito cuidado, para não a acordar, e enquanto uns a
levavam, outros cantavam e os céus abriam-se.
Jesus recebeu Nossa Senhora e Maria foi muito alegre ter com Jesus.

À descoberta… | Maria foi levada para o céu, de corpo e alma, para
junto de Jesus. Por isso, não está longe de nós.
- Ela está com Deus, conhece o nosso coração e pode ouvir as nossas
orações.

Testemunha! | Sempre que te lembrares, olha para o céu e pensa que
Nossa Senhora está lá a olhar por ti.

Vamos rezar! | Obrigado, Maria, por estares sempre atenta às nossas
orações. Faz com que todas as pessoas vão alegres para o céu. | Ave
Maria… | Nossa Senhora, Rainha do céu, rogai por nós.

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

5ª Feira, 12 de maio de 2022
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Sabiam que ainda estamos no tempo de Páscoa? Hoje, escutamos
o evangelho da missa de domingo. Jesus deixa-nos um ensinamento muito
importante. Vamos escutá-l’O.
Evangelho segundo São João (Jo 13, 31-33a.34-35)
Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: «Meus
filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um
mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amaivos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros».

À descoberta… | Escutaram bem?! Jesus deixou-nos um
mandamento novo. Antes, respeitava-se apenas um mandamento:
“adorar a Deus sobre todas as coisas”, mas depois tratava-se mal as
pessoas.
- Então, Jesus diz: ‘não basta adorar a Deus. É preciso, também, tratar bem
o próximo’.
- Por isso, Jesus deixou-nos um mandamento novo: que vos ameis uns aos
outros, como Eu vos amei.
Testemunha! | Trata bem os teus colegas, familiares e amigos,
imitando o bem que Jesus fez.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, pelo mandamento novo que nos deste e
ajuda-nos a imitar os teus gestos e palavras de bondade. | Pai nosso… |
São Domingos Sávio, rogai por nós.

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

6ª Feira, 13 de maio de 2022
VOU REZAR TODOS OS DIAS
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Hoje é um dia muito especial para Portugal e para o mundo
inteiro. Sabem porquê? Porque é dia de Nossa Senhora de Fátima. A 13 de
maio de 1917, a mãe de Jesus apareceu no céu a três pastorinhos, numa
terra chamada Fátima. Vamos ver como tudo aconteceu.

Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=uDlYVDx_9uM

À descoberta… | Desde então, aprendemos que Nossa Senhora está
sempre presente para nos ajudar nos momentos mais difíceis.
Sempre que há uma guerra ou uma grande aflição, o Papa reza a Nossa
Senhora de Fátima, para que ela nos proteja.
Por isso, somos convidados a rezar todos os dias a Nossa Senhora. Não nos
esqueçamos.

Testemunha! | Como dizia D. Bosco: “ao acordar, diz sempre ‘Ave
Maria’.

Vamos rezar! | Hoje pedimos a Nossa Senhora que nos proteja e proteja o
mundo inteiro das guerras e das doenças. | Ave Maria… | Nossa Senhora
de Fátima, rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

