2ª Feira, 16 de maio de 2022
É PRECISO CRESCER
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Jesus foi uma pessoa como nós. Também ele foi um menino, que
brincou, ajudou os pais em casa e aprendeu muitas coisas que o tornou
naquela pessoa que nós conhecemos.
Também nós crescemos um pouco todos os dias. Mas será que já sabemos
o que seremos um dia? Vamos escutar o conto para nos ajudar a perceber.

O maior desejo
Um pai reuniu os seus três filhos e perguntou-lhes:
- Qual é a coisa maior que o vosso coração deseja?
A filha disse:
- Eu desejava ser bonita. Toda a gente aprecia a beleza.
Um irmão contestou:
- Que tonta és! A beleza é uma coisa passageira. Eu desejaria ser rico. Com
o dinheiro pode-se comprar tudo o que se deseja.
O terceiro filho deu também a sua opinião:
- Eu julgo que és tão ignorante como a tua irmã. A riqueza perde-se tão
facilmente como a beleza. Eu desejaria ter sabedoria. Ninguém ma poderia
tirar.
O Pai, depois de os escutar, escreveu no chão muitos zeros e disse-lhes:
- Tudo o que dissestes, beleza, riqueza, sabedoria, são coisas boas, mas de
nada valem se não formos bons. De que vale ter muito dinheiro se não o
partilho? De que vale ser muito inteligente se não uso a inteligência para
ajudar? E a beleza?... de que vale se não for para fazer feliz os outros?
Por isso, antes de quererem ser bonitos, ricos e sábios, sejam bondosos para
com todos.

À descoberta… | Todos crescemos, mas a forma como o fazemos
não é igual para todos.
Podemos ser altos ou baixos, gordos ou magros, bonitos ou feios, loiros ou
morenos… isso não interessa. O que interessa é o que fazemos de bom
para os outros.

Testemunha! | Sê bondoso em tudo o que fizeres.

Vamos rezar! | Ajuda-nos, Jesus, a crescer em bondade no nosso coração.
| Pai nosso… | São Domingos Sávio, rogai por nós.

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

3ª Feira, 17 de maio de 2022
TENHO MUITO A APRENDER
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Jesus crescia em sabedoria: ele aprendeu muitas coisas sobre a
sua cultura. Nós andamos na escola para aprender a ler, a escrever, a saber
mais sobre o mundo onde vivemos, a conhecer mais Jesus e Nossa Senhora.
Um sábio que não sabia tudo
Era uma vez um homem que se dizia muito sábio. Todos o admiravam pela
sua imensa sabedoria. De facto ele era conhecedor de muitas coisas, mas
também muito orgulhoso.
Quando queriam saber alguma coisa, as pessoas daquela população
dirigiam-se a ele, para ter alguma resposta que as satisfizesse:
- Grande sábio, sabe se irá chover amanhã?! – perguntavam.
- Uhm! Olhando para as nuvens do céu e pelo sentir do vento… Sim, irá
chover… em alguma parte do mundo, mas não aqui!
- Grande sábio! Sabe quantas pessoas há no mundo!
- Sei sim! Há mais do que uma e menos do que muitas…
Ele, julgava-se mais importante que os outros e, por vezes, era
desrespeitador e mentia nas respostas. Até que um dia, um jovem, seu
vizinho, quis passar o dia a olhar para ele. A certa altura do dia, ele saiu de
casa a ler. Andou de um lado para o outro, com um ar muito importante, a
ler e a andar… a ler e a andar… Até que, sem se dar conta, caiu num buraco.
Lá do fundo começa a gritar:
- Por favor! Salvem-me! Salvem-me!
O rapaz aproximou-se para o acudir.
- Jovem rapaz! Não sei o que se passou! Eu ia a andar e a ler, e entretanto,
não sei como, caí neste buraco, e agora não sei sair dele.
O rapaz espantado com a situação, responde-lhe a rir:
- Ah ah! Sabes tantas coisas e não sabes como caíste nem como sair daí! Ah
ah! Para a próxima tens de prestar mais atenção e saber por onde andas.
(João Serra)

À descoberta… | De que vale saber muita coisa se depois não
prestamos atenção ao que se passa à nossa volta e não sabemos aplicar os
nossos conhecimentos?!
A nossa inteligência é como uma esponja que nunca fica seca. Devemos
molhá-la com todos os acontecimentos e ideias novas que recebemos.
Testemunha! | Aprende e partilha com os outros tudo o que sabes.

Vamos rezar! | Pedimos-Te, Mãe, que nos ajudes a crescer em sabedoria e
a sabermos muitas coisas. | Ave Maria… | Santa Teresinha do Menino
Jesus, rogai por nós.

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

4ª Feira, 18 de maio de 2022
CRESCER EM GRAÇA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Jesus crescia em tamanho, em sabedoria e em graça. Para
conhecer Deus é preciso estarmos atentos o tudo o que existe à nossa volta.
Será que conseguimos ver onde Deus está presente?
O açúcar
Certo dia, a professora para saber se todos tinham aprendido os
conhecimentos sobre bíblia, perguntou aos meninos para explicarem quem
seria Deus? Uma das crianças levantou o braço e disse:
- Deus é o nosso criador! Ele fez a terra, o mar e tudo que nele existe; fez de
nós seus filhos.
A professora quis ir mais além e perguntou-lhes:
- Como é que nós sabemos que Deus existe, se nunca O vimos?
A sala foi invadida por um grande silêncio. Pedro, um menino muito tímido,
levantou a mão e disse:
- A minha mãe disse-me que Deus é como o açúcar que coloco no leite todas
as manhãs: eu não o vejo dentro da caneca, mas se ela não o deitar, o leite
fica sem sabor. Do mesmo modo, Deus existe, e está sempre no meio de
nós, só que não O vemos, mas se Ele deixar de estar presente a nossa vida
esta fica sem sabor.
A professora sorriu e disse:
- Muito bem, Pedro! Que bonita explicação nos deste hoje. Na verdade,
Deus é o nosso açúcar e Ele passa os dias a adoçar a nossa vida!

À descoberta… | Crescer em graça é crescer na amizade com Jesus;
e saber que Ele está em todo o lado.
Mas o que é preciso para saber onde Jesus está?

É preciso conhecê-l’O, aprender mais coisas sobre Ele, ler as histórias da
Bíblia e falar com Ele.

Testemunha! | Todos os dias reza-Lhe ou lê uma história da bíblia.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por seres tão nosso amigo e por nos
acompanhares por todo o lado. | Pai nosso… | Beato Carlo Acutis, rogai
por nós.

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

5ª Feira, 19 de maio de 2022
TENHO UM CORAÇÃO BONDOSO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No mundo somos convidados a estar atentos aos outros e a ajudar
os mais necessitados. Sermos bons uns para os outros é uma regra de vida
que devemos aplicar todos os dias, como Jesus nos ensinou.

Vídeo
Clicar na imagem

À descoberta… | Em toda a parte há pessoas que precisam de ajuda.
Algumas não têm comida suficiente ou um lugar para viver. Algumas
vivem sozinhas ou infelizes. Todas são importantes para Jesus.
O Papa Francisco pede-nos para sermos caridosos com as outras pessoas.

Testemunha! | Quando vires alguém a precisar de ajuda, não lhe vires
a cara, mas vai ao seu encontro.

Vamos rezar! | Jesus, que és tão nosso amigo, ajuda-nos a estar atentos a
todos aqueles que precisam de apoio. | Pai Nosso… | Nossa Senhora
Auxiliadora, rogai por nós.

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

6ª Feira, 20 de maio de 2022
QUEM ME AMA GUARDA A MINHA PALAVRA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Vamos celebrar o 6º domingo da Páscoa. Pois é! Ainda estamos
no tempo pascal e continuamos a comemorar a ressurreição de Jesus. No
próximo domingo Jesus diz-nos uma coisa muito importante. Escutemos:
Do Evangelho segundo São João (Jo 14, 23-5)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem Me ama guardará a
minha palavra e meu Pai o amará; Quem Me não ama não guarda a minha
palavra. Mas o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará
tudo o que Eu vos disse.
À descoberta… | Jesus diz 2 coisas muito importantes:
1ª – Quem Me ama guarda a minha palavra – isto significa que quem gosta
muito de Jesus, aprende o que Ele nos ensina, ou seja, pratica o bem. Mas
quem não O ama… acham que sabe imitar os seus ensinamentos?
2º ensinamento – Jesus deixou-nos o Espírito Santo, um amigo invisível,
que nos sussurra ao ouvido o que é o bem, e que nos dá força para imitar
Jesus. Por isso, nunca estamos sozinhos.
Testemunha! | Sempre que tiveres dúvidas entre fazer o bem ou o
mal, lembra-te do que Jesus faria no teu lugar.
Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por nos enviares o Espírito Santo para nos
ajudar em cada dia da nossa vida. | Pai nosso… | São João Bosco, rogai
por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

