2ª Feira, 23 de maio de 2022
D. BOSCO CONFIAVA MUITO EM NOSSA SENHORA
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Amanhã, em todo o mundo, celebra-se o Dia de Nossa Senhora
Auxiliadora. Apesar de não a ver, Dom Bosco confiava muito na mãe de
Jesus. Ela ajudava-o sempre que ele precisava. Dom Bosco até lhe atribui
uma grande obra. Vamos escutar.

Uma grande igreja
Quem hoje visita a cidade de
Turim encontra a grandiosa
Basílica de N.ª Sr.ª Auxiliadora
que D. Bosco construiu.
A primitiva e pequena igreja de
S. Francisco de Sales tornou-se
depressa demasiado pequena
para acolher tanta gente. Dom
Bosco decide construir um
grande Santuário dedicado à Virgem com o título de “Auxiliadora dos
Cristãos”.
Só havia um problema. Não tinha dinheiro!
Todos desaconselhavam D. Bosco fazendo-lhe ver que não tinha dinheiro…
Mas D. Bosco dizia:
“Sois pessoas com pouca confiança. Não é nossa Senhora a nossa grande
benfeitora? Não há razão para estarmos preocupados. Se a ideia de um
grande Santuário agradar a Nossa Senhora, ela não deixará de nos ajudar a
arranjar o dinheiro para edificarmos a Sua casa.
E assim foi. Em 1868, a igreja ficou concluída e no dia da inauguração Dom
Bosco, muito emocionado, disse aos que enchiam por completo o Templo

Mariano: “Cada pedra deste edifício, cada bloco, foi uma graça de Nossa
Senhora Auxiliadora.”
À descoberta… | Tal como Dom Bosco confiava em Nossa Senhora,
ele também quis que todas as pessoas acreditassem e confiassem nela.
Como uma boa mãe, Nossa Senhora Auxiliadora está sempre ao nosso
lado para nos ajudar quando precisamos.

Testemunha! | Como dizia D. Bosco: todos os dias, ao acordar,
cumprimenta Nossa Senhora, dizendo: Ave Maria.

Vamos rezar! | Nossa Senhora, mãe de Jesus e nossa mãe, fica sempre do
nosso lado e alegra-nos quando estivermos mais tristes ou sozinhos. | Ave
Maria… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
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4ª Feira, 25 de maio de 2022
SIM! EU VOU!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. Certamente já vos aconteceu pedirem-nos ajuda em casa ou na
escola e nós dizermos “já vou!”, mas depois não vamos. Será que é correto?
Vamos ver o que se passou com dois irmãos de que nos fala Jesus.

Vídeo
Clicar na imagem

À descoberta… | Qual dos dois irmãos foi obediente? O que disse
“sim” e não foi, ou o que disse “não vou” e depois foi?
Às vezes, não nos apetece obedecer, fazer os nossos deveres.
Ser obediente faz parte da boa educação e da confiança que damos aos
outros.
Testemunha! | Quando te pedirem para cumprires os teus deveres,
obedece e verás como valeu a pena.

Vamos rezar! | Nossa Senhora, tu que disseste sim a Deus, ensina-nos a
fazer a vontade de Jesus. | Ave Maria… | Nossa Senhora
Auxiliadora, rogai por nós.
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5ª Feira, 26 de maio de 2022
VOU CONSEGUIR!
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. À medida que crescemos vamos tornando-nos mais fortes. Mas
ser forte não é só ser grande e ter grandes músculos.

A grande pedra
O Nuno e o seu pai estavam a trabalhar no
campo, quando depararam com uma grande
pedra.
- Temos de a tirar - disse o pai.
- Eu faço isso - disse o Nuno, desejando ser útil.
Empurrou e empurrou, até que ficou sem alento.
- Não consigo - disse, admitindo a sua derrota.
- Mas eu acho que podes - respondeu-lhe o pai. Se acreditas, consegues.
Tentou de novo, mas já lhe doíam os braços e estava quase a chorar.
- Não consigo, papá. Já tentei com todas as forças e ela não se moveu nem
um milímetro.
- Fizeste realmente tudo o que estava ao teu alcance? - perguntou-lhe o pai.
Nuno fez que sim com a cabeça, mas o pai disse-lhe:
- Não. Há uma coisa que te esqueceste de fazer. Se o fizeres, conseguirás
mover a pedra.
- Do que é que me esqueci? - perguntou o Nuno, confuso.
- Podias ter-me pedido ajuda, mas não o fizeste.
- Papá, queres ajudar-me? - perguntou-lhe o Nuno.
Pai e filho juntaram as suas forças e começaram a empurrar. Lentamente, a
pedra moveu-se.

À descoberta… | Não é preciso sermos fortes para termos o que
queremos.
Às vezes, quando não conseguimos fazer alguma coisa, podemos pedir
ajuda.
O mais importante é não desistir. Assim conseguimos o que queremos.

Testemunha! | Quando não conseguires fazer alguma coisa, não
desistas. Pede ajuda a alguém!

Vamos rezar! | Meu amigo Jesus, olha por nós e dá-nos força para sermos
melhores. | Pai Nosso… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

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

6ª Feira, 27 de maio de 2022
ASCENSÃO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
Bom dia. No próximo domingo, na eucaristia, o evangelho fala da Ascensão
de Jesus. Sabem o que quer dizer “ascensão”? Quer dizer “subida”. Depois
da ressurreição, Jesus subiu ao céu para junto de Deus. Vamos ver como
foi.

Vídeo
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À descoberta… | Jesus subiu ao céu. Isso significa que Ele está num
sítio que olha por todos nós. Assim, Ele está sempre connosco.

Testemunha! | Sempre que precisares de Jesus, podes olhar para o
céu e Ele escuta-te.

Vamos rezar! | Obrigado, Jesus, por olhares por nós, daí do céu. | Pai
nosso… | São Domingos Sávio, rogai por nós.
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