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Ano 2021 – acolhida

Educação infantil e ensino fundamental i
Nas aventuras que podemos fazer pela história da humanidade, este ano de 2021 é o início
de uma nova década. Assim, o calendário que seguimos hoje tem a ver com a história da
humanidade. E neste modelo de calendário se estabeleceu que o início das décadas são
contadas a partir de um ano que tenha o número 1 (um), como último número – exemplo
2021, e que tenha terminado o ano anterior com o número 0 (zero) – exemplo 2020. Portanto, damos início aqui a uma nova década.
Então, a primeira década do século 21 foi do ano de 2001 ao ano de 2010. A lógica que
se estabeleceu para isso, nos calendários, é que a contagem de uma nova década é uma
questão matemática e não tem a ver com o conceito de dez, ou de decênio. Decênio equivale simplesmente a qualquer período de 10 anos.
Vivemos atualmente em um tempo chamado por diversos estudiosos de ‘mudança de
época’. Isso quer dizer que é um tempo de novos e diferentes desafios, nunca vividos antes
pela humanidade. E será que isto significa dizer, de verdade, que entramos numa nova
década? Será que esta nova década pode ser diferente e melhor para as pessoas e para a
nossa casa comum, o Planeta Terra?
Para dar conta de responder da melhor forma a essas e a outras perguntas, sabemos
que isso depende também um pouquinho de cada um de nós. Por isso, precisamos nos
perguntar: como pensamos e nos propomos a viver este novo ano, apesar dos desafios
da pandemia do Covid-19? No que podemos contribuir para que esta nova década possa
ser melhor para todos?
De qualquer forma, as dificuldades que enfrentamos nos últimos tempos nos ensinaram
uma lição de vida. A lição de que precisamos ser mais SOLIDÁRIOS uns com os outros, SOLIDÁRIOS com a natureza, SOLIDÁRIOS com nós mesmos. E, para ser SOLIDÁRIO, “só tem
um jeito, de cuidar da gente. Mas cuidar da gente acontece cuidando do outro”. (Roberto
Custódio).
Neste ano, de 2021, o calendário civil – que é seguido por toda a humanidade, e o calendário religioso cristão – que é seguido por uma grande parcela dos povos no mundo todo,
propõe diversos temas que, se quisermos, podem nos ajudar no exercício da SOLIDARIEDADE para com nós mesmos, para com os outros e para com a nossa casa comum, o
Planeta Terra.

Este é o ano:
Do início de uma NOVA DÉCADA.
■ Internacional para a ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, proclamado pela
Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT.
■ Da Campanha da Fraternidade Ecumênica. Com o tema: FRATERNIDADE E DIÁLOGO:
compromisso de amor. E o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma
unidade”. (Ef 2,14).
■ Com a descoberta de uma vacina potente que possa vencer o vírus do Covid-19,
para se ter uma saúde pública mais segura e saudável.
E, como diz o Papa Francisco, “ser solidário é dar o melhor de si pelos que sofrem”. Portanto, este é um ano feito para cada um dar o melhor de si e construir um mundo mais
bonito e feliz para todos.

ABENÇOADO ANO DE 2021
E MUITOS APRENDIZADOS SOLIDÁRIOS...
Ir. Adair Aparecida Sberga e Ana Paula Costa e Silva
Diretoras Executiva da Rede Salesiana Brasil de Escolas

Orientações gerais para as acolhidas
Lembre-se que a prática da Acolhida foi deixada pelo amado Dom Bosco, funciona como
gotas de água que irrigam o coração dos educandos, tornando-os um terreno propício para
o crescimento de virtudes e valores. Ao ministrar esse balsamo o faça com convicção e com
muito desejo de bem. Faça um silenciamento, conduza a escuta do ambiente, oriente a fechar
os olhos e tentar imaginar o cenário e os personagens, dessa forma haverá mais eficácia
e envolvimento.

Início

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Bom-Dia | Boa-Tarde | Boa-Noite
(Partilhar a leitura do dia do livro Acolhida 2021)
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SUGESTÕES DE ORAÇÕES PARA AS DATAS

CELEBRATIVAS SALESIANAS
Oração a São Domingos Sávio (Todo dia 6 do MÊS)
Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, aprendeste a seguir os cami- nhos
da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na devoção a Maria e no zelo
pelas almas; e faze que, praticando também nós o propósito de antes morrer que pecar,
alcancemos a eterna salvação. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
São Domingos Sávio. Rogai por nós.
MADRE MAZZARELLO (Todo dia 13 do MÊS)
Ó Santa Maria Mazzarello vi no teu rosto a paz serena de quem muito amou a juven- tude.
Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a coragem da mulher
forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho de Jesus.
Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria do
Espírito. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
Santa Maria Mazzarello. Rogai por nós.
Oração a São João Bosco (Todo dia 16 E 31 do MÊS)
Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhastes para a salvação das
almas, sede nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensinai-nos a amar a Jesus Sacra- mentado,
Maria Auxiliadora e o Papa; e alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos
unir-nos um dia convosco no Paraíso. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
São João Bosco. Rogai por nós.
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Oração à Beata Laura Vicuña (Todo dia 22 do MÊS)
Ó Beata Laura Vicuña, tu que viveste até o heroísmo tua configuração a Cristo, acolhe a
nossa confiante oração. Obtém as graças de que necessitamos e ajuda-nos a aderir com
coração puro e doce à Vontade do Pai. Doa às nossas famílias a paz e a fidelidade. Faze
com que mesmo na nossa vida, assim como na tua, resplandeçam fé coerente, pureza
corajosa, caridade atenta e solícita para o bem dos irmãos. Amém.
Oração à Nossa SENHORA Auxiliadora (Todo dia 24 do MÊS)
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas SÚPLICAS
em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e
bendita. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e sempre. Amém.
Nossa Senhora Auxiliadora. Rogai por nós.

Oferecimento do dia
Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e
termine tudo aquilo que fizermos.
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Orações
Espírito Santo
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: Ó
Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.
Pai Nosso
Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai
hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.
Ave Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém.
Santo Anjo
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, desde que a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

4

Jaculatórias

Escolha uma das jaculatórias abaixo
■ Põe tua mão, minha rainha. Põe tua mão antes da minha.
■ Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao Vosso. (Todas
as sextas-feiras)
■ Louvemos noite e dia os Nomes Santíssimo de Jesus, José e Maria.
■ Querida mãe Virgem Maria, fazei que eu salve minha alma.
■ Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão pelos os que não
creem, não adoram, não esperam e não Vos amam.
■ Jesus, Maria e José: minha família vossa é.

INVOCAÇÕES
São João Bosco, rogai por nós.
Madre Mazzarello, rogai por nós.
São Domingos Sávio, rogai por nós.
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

Final

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
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JANEIRo
“A caridade suporta tudo. Por isso, não haverá
verdadeira caridade para quem não se dispuser a
suportar os defeitos dos outros”.
Dom Bosco

6

Janeiro

04.01
RECOMEÇAR
A cada novo amanhecer, Deus nos dá a chance de recomeçar nossas vidas, através de
novas atitudes, novos relacionamentos, novas experiências. Vamos então deixar para trás
as coisas que não foram boas e procurar viver o presente intensamente!
Que neste ano de 2021, vocês possam deixar florescer, em seus corações, os
ensinamentos de Jesus, e assim todos juntos estarão colaborando para um mundo de paz
e fraternidade.
Às vezes passamos por momentos difíceis, mas todas as experiências nos ensinam alguma
coisa. Não vamos desanimar nunca! Juntos, alunos, alunas e professores, vamos dar o
nosso melhor e aprender cada dia algo novo. Vamos seguir então, nesta jornada, enfrentando as dificuldades e os medos, e comemorando os bons momentos com alegria e companheirismo. É hora de recomeçar!
Lições para refletir
Que alegria iniciarmos esse novo ano e nos reencontrarmos, será um ano de muitas bênçãos e grande aprendizagem.
Você esta animado para esse novo ano?
Feche os olhos e pense em todas as coisas boas que você quer que aconteça neste ano.
Vamos ouvir e repetir: Fé, alegria, paz, saúde, amizade, sabedoria...
Oração
Jesus, a Ti pertencem o tempo, a história e cada um de nós. Queremos, neste início do
ano, consagrar cada dia ao Teu divino coração, para que estejamos sempre perto de Tua
amizade. Amém!
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05.01

Janeiro

HISTÓRIA DA RIQUEZA E DA POBREZA
Um dia um pai de família rica decidiu ensinar ao seu filho como é bom ser rico. Resolveu
levar o garoto para viajar e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres.
Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre.
Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho:
— O que você achou da viagem?
— Muito boa, papai!
— Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza.
— Sim, papai.
E o que você aprendeu? Perguntou o pai.
— O filho respondeu:
— Eu vi que nós temos um cachorro em casa. Eles têm quatro. Nós temos uma piscina que
alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim.
— Nós temos uma varanda coberta e iluminada; Eles têm uma floresta inteira...
— Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação.
E o garoto, abraçando fortemente o seu pai, completou:
— Obrigado, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres.
Este garoto talvez tenha ensinado a maior lição a seu pai. Tudo depende do modo como se
vê as coisas. O que realmente importa não têm preço. Se você tem amor, amigos, família,
saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo! Se você é pobre de
espírito, você não tem nada!
Lições para refletir
Espero que tenha conseguido imaginar a história, o sítio com o lago, os animais e as árvores.
O que você mais gostou na história?
Qual é a sua maior riqueza?
Ser grato é a melhor oração. Agradeça tudo que você tem.
Oração
Senhor, quando contemplamos tudo que criaste, percebemos a grandeza de Teu amor.
Neste ano que iniciamos, queremos dizer-Te, a cada dia, obrigada por tantas maravilhas.
Amém!
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06.01

Janeiro

TUDO PASSA
Preste bem a atenção nessa história, pois depois precisará contá-la a alguém!
Conta a velha lenda, que um rei muito poderoso, ao enfrentar outro rei tão poderoso
quanto ele, quase perdeu tudo depois de anos de batalhas, sentindo o peso da miséria na
sua própria vida.
Foram necessários alguns anos para que o rei conseguisse de novo acumular fortuna.
Assim, meditando na riqueza e na pobreza, o rei chamou seus sábios consultores e pediu
que eles definissem em uma única frase esses dois momentos tão opostos, e que dessem
força para que ele superasse a falta de recursos, os problemas e as dificuldades. Essa frase
vencedora seria escrita na bandeira daquele reino, e seria inserida no brasão real do rei.
Mas os sábios não conseguiram pensar na frase certa para o rei.
Um dia, o rei, passeando pelos arredores do seu reinado, teve sede e parou perto de um
casebre na estrada onde morava um camponês. O rei perguntou a ele como conseguia
ser feliz naquele lugar tão longe de tudo e vivendo em tamanha simplicidade. O camponês contou que, no passado, chegou a ter muitos bens, muito dinheiro, mas perdeu tudo
com o ataque de um rei muito poderoso naquela região, e teve que mendigar pelas ruas
para comer. Disse ainda que andou muito, conheceu muitas vidas e muitas realidades, até
encontrar esse lugar. Então mostrou ao rei uma tabuleta, onde ele mandou gravar a frase
da sua vida, para que se lembrasse sempre que podia superar tudo, desde que tivesse
na sua mente a verdade ali escrita. O rei então encontrou a frase que tanto buscava. Na
tabuleta estava escrito: “Tudo passa!”
Lições para refletir
A vida é assim, cada dia é diferente com coisas boas e menos boas, mas de todas podemos
aprender algo.
Você conhece pessoas que vivem preocupadas?
Que tal contar a elas essa história?
Neste ano haverá dias em que as coisas não irão tão bem, lembre que tudo passa.
Oração
Senhor, tudo nesta vida é passageiro, alegrias, tristezas, afinal de contas estamos aqui a
caminho do céu. Ensina-nos a sabedoria de viver cada momento, confiando em Ti e no Teu
imenso amor. Amém!
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07.01

Janeiro

A PAZ PERFEITA
Houve um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa
pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou
todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou.
A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul
com tênues nuvens brancas. Todos que olhavam para essa pintura viam refletida uma paz
muito grande.
A segunda pintura tinha também montanhas. Mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte
aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo parecia descer uma turbulenta torrente
de água. Tudo isso se revelava nada pacífico.
Quando se observava atentamente atrás da cascata, havia um arbusto crescendo de uma
fenda na rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. E ali, em meio ao ruído e à violência da cena, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Essa foi a pintura
escolhida pelo rei, que explicou: “Paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de estar no meio de tudo
isso, permanecemos calmos em nosso coração. Este é o verdadeiro significado da Paz, a
Paz Perfeita”.
Lições para refletir
Muitas coisas podem nos agitar e tirar a nossa paz, mas vai depender de como enfrentamos, do modo que olhamos para elas.
Como será que o passarinho conseguia estar tranquilo?
O que é a paz para você?
Oração
Senhor, nem sempre tudo vai bem, mas os que confiam em Ti sabem que Tu estás no
comando, cuidando de nós. Concede a paz ao mundo inteiro, para que todas as crianças
possam crescer seguras e felizes. Amém!
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08.01

Janeiro

A ORAÇÃO DO SAPO
Certa noite, quando o Irmão João estava fazendo suas orações, ficou muito incomodado
com o coaxar de um sapo. Tentou não prestar atenção ao barulho que o sapo fazia, mas
não conseguiu. E então gritou da janela:
— Silêncio! Estou fazendo minhas orações!
O irmão João era considerado santo, por isso todas as criaturas calaram a boca, fazendo
silêncio, para que ele pudesse orar.
Porém, logo depois, o irmão João ouviu outro som, uma voz interior, que lhe disse: “Talvez
Deus se agrade tanto do coaxar daquele sapo quanto dos salmos que você entoa”. Então
ele pensou, por que Deus iria se agradar tanto do coaxar de um sapo? E a sua voz interior
falou novamente: Por que pensa que Deus inventou o som?
Irmão João então resolveu buscar a resposta, e da janela, ordenou:
— Cante!
O cadenciado coaxar do sapo encheu o ar, e todos os outros sapos da vizinhança o acompanharam no canto. E à medida que João prestava atenção ao som, as vozes deixavam de
ser dissonantes, e já pareciam música aos seus ouvidos. Então, sendo mais aberto, não
reagindo tanto ao novo, ele constatou que os sons enriqueciam e embelezavam a noite!
Lições para refletir
Todas as criaturas têm um jeito de falar com Deus. Nós costumamos cantar, rezar, ler
a bíblia.
Você costuma falar com Ele?
Tudo na vida depende de como decidimos interpretar, se queremos ser felizes foquemos
no que é bom e belo.
Oração
Senhor, todas as criaturas Te louvam! Ensina-nos a conversar todos os dias Contigo, para
que nossa amizade seja cada vez mais forte. Amém!
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11.01

Janeiro

O MISTRO E A COZINHEIRA
O ministro de uma paróquia fazia seus auxiliares cumprimentarem as pessoas depois do
culto dominical. Certa vez, sua esposa sugeriu que ele mesmo cumprimentasse as pessoas, pois assim demonstraria sua dedicação e simpatia aos fiéis.
— Ela lhe disse: Não seria terrível se, depois de alguns anos, você não conhecesse os membros de sua paróquia?
Assim, no domingo seguinte, o ministro ficou a postos na porta da igreja depois do culto.
A primeira a sair da igreja foi uma senhora, que usava roupas simples, evidentemente
recém-chegada à paróquia.
— Como vai? Alegro-me de tê-la conosco, disse ele, estendendo a mão.
— Obrigada, respondeu a senhora, um tanto desconcertada.
— Espero vê-la com frequência em nossos missas. Sempre nos alegramos em ver novos
rostos por aqui.
— Sim, senhor.
— A senhora mora perto da paróquia? Perguntou ele.
Ela parecia não saber o que dizer.
— Ele disse ainda: se me der seu endereço, eu irei visitá-la um dia destes.
— E a senhora, prontamente, lhe respondeu: Não teria de ir longe, senhor. Eu sou a
sua cozinheira!
Esta é uma história que nos faz refletir. A vida agitada que todos levam, a falta de tempo
para dar uma pausa, olhar nos olhos daqueles que convivem conosco, os interesses pessoais egoístas, tudo isso nos faz passar pela vida sem vivê-la, de fato.
Vamos começar a fazer diferente, não sejamos mais como máquinas, sejamos pessoas
vivas, espalhando luz ao nosso redor, sentindo a unidade da Vida e do Amor que Jesus nos
ensinou!
Lições para refletir
O que você acha que estava faltando ao ministro de nossa história?
Você conhece e cumprimenta todas as pessoas que estão próximas a você?
Todos os seres são importantes, mas os seres humanos ainda mais, são imagem e semelhança de Deus, por isso todos são importantes e dignos de afeto e reverência.
Oração
Senhor, Tu nos visitas, todos os dias, no olhar, no sorriso e no serviço das pessoas que
estão próximas a nós. Faz com que neste ano valorizemos mais as pessoas, que sejamos
educados, acolhedores, e que em tudo haja o respeito. Amém!
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12.01

Janeiro

SOLTE O GALHO
Um homem que não acreditava em Deus escorregou e começou a cair de um penhasco.
Enquanto rolava para baixo, agarrou o galho de uma arvorezinha. Ali ficou pendurado
entre o céu, lá em cima, e os rochedos, a uns trezentos metros abaixo, sabendo que não
seria capaz de aguentar muito mais tempo.
De repente, teve uma ideia:
— Deus! – gritou com toda a força.
Silêncio! Ninguém respondeu.
— Deus! – gritou mais uma vez, pois estava desesperado – Se o Senhor existe, salve-me!
Prometo crer no Senhor e ensinar outros a crerem também.
Silêncio de novo! Então, quase soltou o galho de susto, quando ouviu uma Voz poderosa
retumbar através da garganta rochosa:
— Isso é o que todos dizem quando estão em apuros.
— Não, Deus, não! – berrou, agora mais esperançoso – Não sou como os outros. Ora, já
comecei a crer, depois que eu mesmo ouvi sua Voz. Agora peço que me salve e proclamarei
seu nome até os confins da Terra.
— Muito bem, disse a Voz. Vou salvá-lo. Solte esse galho.
— Soltar o galho? – bradou o homem. Pensa que sou louco?
O homem continuava a desconfiar do poder de Deus!
“Dizem que quando Moisés lançou seu cajado no mar Vermelho, o milagre esperado não
aconteceu. Foi só quando o primeiro homem lançou-se ao mar que as ondas recuaram e o
mar se dividiu para oferecer uma passagem seca aos judeus”.
Esta história convida-nos a confiar, com coragem. Pois “Tudo posso Naquele que me
fortalece!”
Lições para refletir
Às vezes queremos que Deus faça o que há em nossa cabeça, quando Ele tem algo maior
e melhor para nós.
O que mais lhe chamou a atenção nesta história?
Como fazer para acreditar no que é devido?
Quem crê em Deus sabe que Ele nunca abandona os seus filhos, pois é Pai amoroso.
Oração
Senhor, a fé em ti nos move e nos faz escutar tua voz e atendê-la. Aumenta nossa fé, para
que, em todos os momentos, possamos crer que Tu cuidas de nós. Amém!
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13.01

Janeiro

BUSCANDO AJUDAR
Certo dia, um viajante estava caminhando pela estrada, quando um homem a cavalo passou depressa por ele. Tinha uma expressão malvada nos olhos e sangue nas mãos.
Um pouco mais tarde, um grupo de cavaleiros aproximou-se querendo saber se o viajante
tinha visto passar alguém com sangue nas mãos. Tinham muita pressa de alcançá-lo.
— Quem é ele, perguntou o viajante.
— Um malfeitor, disse o chefe do grupo.
— E vocês estão atrás dele a fim de entregá-lo à justiça?
— Não, respondeu o líder.
— Estamos atrás dele a fim de ensinar-lhe o caminho.
Em geral, a sociedade tende a acusar qualquer um que considere ser um bandido, sem
ponderar sobre o que envolve cada situação. É mais fácil julgar, do que buscar auxiliar.
Soluções devem ser buscadas para auxiliar os jovens que estão em situação de risco. Para
isso, trabalham com muita dedicação os padres salesianos de Dom Bosco e as Irmãs de
Maria Auxiliadora, sabendo que os jovens são a esperança do país e que precisam de todo
o cuidado e amor!
Lições para refletir
O que os cavaleiros queriam ensinar ao homem?
Você já tentou ajudar alguém que fez algo errado?
Não julgue ninguém, acolha todos com ternura e misericórdia.
Oração
Senhor, Tu és um Pai misericordioso, e sempre esperas que Teus filhos, mesmo tendo
errado, voltem para casa. Neste ano, que possamos ser como Dom Bosco e Madre Mazzarello, ver em todos a possibilidade de serem bons cristãos e excelentes cidadãos. Amém!
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COMO MARIA
Uma noite tive um sonho esplêndido. Vi uma longa estrada que serpenteava da terra e
subia no ar, até se perder nas nuvens, rumo ao céu. Mas não era uma estrada confortável, pelo contrário, era cheia de obstáculos, salpicada de pregos enferrujados, pedras
afiadas e pontiagudas, pedaços de vidro. As pessoas andavam naquela estrada com os
pés descalços, e muitas tinham os pés sangrando. Mas as pessoas não desistiam: elas
queriam chegar ao céu. Porém, cada passo custava dor, e o caminho era lento e doloroso.
Foi quando então, no meu sonho, vi Jesus avançando, descalço. Ele andou devagar, mas
resolutamente. E nem uma vez ele machucou os pés.
Jesus subiu e subiu. Finalmente alcançou o céu e sentou-se em um grande trono de ouro.
Ele olhou para aqueles que fizeram um esforço para subir, e com seus olhos e gestos, os
encorajou. Imediatamente, depois dele, sua mãe Maria avançou.
Maria andou ainda mais rápido que Jesus.
Você sabe por quê? Ela colocou os pés nas pegadas deixadas por Jesus, e logo chegou ao
lado de seu filho, que a fez sentar em uma grande poltrona à sua direita.
Maria começou a incentivar os que estavam subindo e também os convidou a seguir os
passos deixados por Jesus, como ela havia feito.
Os homens mais sábios fizeram exatamente isso, e seguiram rapidamente para o céu.
Outros se queixavam de seus ferimentos, paravam com frequência, às vezes desistiam
completamente e desabavam na beira da estrada, dominados pela tristeza.
Lições para refletir
Como Maria conseguiu chegar mais rápido?
O que acontecia com as pessoas que não escutavam os conselhos de Jesus e Maria?
Seria muito bom que todos os dias você rezasse pelo menos três Ave Maria, cada Ave
Maria é uma rosa que damos a Nossa Senhora.
Oração
Amado Jesus, nosso caminho pela vida se torna mais bonito se Te escutamos. Ajuda-nos
a fazer como Maria, seguir os Teus passos, para chegarmos um dia ao céu, onde estás.
Amém!
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O BALÃO PRETO
Era uma vez um velho homem que vendia balões em uma pracinha. Evidentemente o
homem era um bom vendedor, pois deixou um balão vermelho soltar-se e elevar-se nos
ares, atraindo desse modo uma multidão de jovens compradores de balões. Havia ali
perto um menino negro. Estava observando o vendedor, e, é claro, apreciando os balões.
Depois de ter soltado o balão vermelho, o homem soltou um azul, depois um amarelo e
finalmente um branco. Todos foram subindo até sumirem de vista. O menino, com o olhar
atento, seguia a cada um. Ficava imaginando mil coisas. Uma coisa o aborrecia: o homem
não soltava o balão preto. Então se aproximou do vendedor e perguntou:
— Moço, se o senhor soltasse o balão preto, ele subiria tanto quanto os outros? O vendedor de balões sorriu compreensivamente para o menino, arrebentou a linha que prendia
o balão preto, e enquanto ele se elevava nos ares, disse:
— Não é a cor, filho, é o que está dentro dele que o faz subir.
Lições para refletir
Cuide com carinho do que você pensa e fala, para que dentro você tenha sempre coisas
boas. O jeito que você pensa aparece do lado de fora, nas suas palavras e ações, por isso
o ditado popular assim lembra “A boca fala da abundância do coração”.
O que você acha que o menino queria saber?
O que o vendedor nos ensina?
Oração
Amado Jesus, quando Tu vieste ao mundo nos ensinaste que todos são iguais. Ensina-nos
a ver o próximo como filho amado do Altíssimo. Amém!
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A GORJETA
Numa época em que um sorvete custava muito menos do que hoje, um menino de 10 anos
entrou na lanchonete de um hotel e sentou-se em uma mesa.
A garçonete colocou um copo de água na frente dele.
Quanto custa um sundae? — Ele perguntou.
— Cinquenta centavos. — Respondeu a garçonete.
O menino puxou as moedas do bolso e começou a contá-las.
— Bem, quanto custa o sorvete simples? — Ele perguntou.
A essa altura, pessoas estavam esperando por mesas, e a garçonete perdendo a paciência.
— Trinta e cinco centavos. — Respondeu ela, de maneira brusca.
O menino, mais uma vez, contou as moedas e disse:
— Eu vou querer, então, o sorvete simples.
A garçonete trouxe o sorvete simples. Colocou a conta na mesa e saiu. O menino acabou
o sorvete, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou, ela começou a chorar à medida que ia limpando a mesa, pois ali, ao lado do prato, tinham 15 centavos em
moedas! Ou seja, o menino não pediu o sundae, porque ele queria que sobrasse a gorjeta
da garçonete.
Lições para refletir
O menino da história mostrou ter a virtude cristã da generosidade, que nasce de um coração que não pena só em si.
O que levou a garçonete a chorar?
O que podemos aprender com a atitude do menino?
Saber dividir, partilhar, pensar no bem do outro nos faz construir um mundo mais bonito.
Oração
Jesus, Tu ensinaste que a caridade é um dom precioso. Faz com que sejamos generosos,
doando não só coisas materiais, mas a nossa presença, sorriso e amizade. Amém!
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JULGANDO O PRÓXIMO
Um dos monges do mosteiro de Sceta cometeu uma falta grave, e chamaram o ermitão
mais sábio para que pudesse fazer um julgamento a respeito do que havia ocorrido.
O ermitão se recusou, mas insistiram tanto, que ele terminou por ir. Antes, porém, pegou
um balde, e furou-o em várias partes. Depois, encheu o balde de areia, e se encaminhou
para o convento. O superior, ao vê-lo entrar, perguntou o que era aquilo.
“Vim julgar meu próximo”, disse o ermitão. “Meus pecados estão escorrendo detrás de
mim, como a areia escorre deste balde. Mas, como não olho para trás, e não me dou conta
dos meus próprios pecados, fui chamado para julgar meu próximo!”. Os monges desistiram da punição na mesma hora.
Lições para refletir
Ermitão é um tipo de monge que não vive com os outros monges, mas se retira sozinho
para rezar e fazer penitência, por isso ele foi chamado e deu uma grande lição a todos,
reconhecendo que ele mesmo tinha tantas falhas.
Qual a intenção do ermitão ao furar o balde?
Você já passou por uma situação em que teve que julgar alguém? Se sim, o que fez, então?
Oração
Jesus, disseste que não devíamos julgar para não sermos julgados. Que o Teu Espírito
Santo nos dê a sabedoria de avaliarmos somente a nós mesmos, sem pensar, dizer, ou
querer o mau dos outros. Amém!
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MAMÃE E O BEBÊ CAMELO
Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê
camelo perguntou:
— Mãe, mãe, posso lhe perguntar umas coisas?
— Por que os camelos têm corcova?
— Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água, e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água.
— Certo, e por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas?
— Para que possamos nos movimentar no deserto melhor do que qualquer um!
— E por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão.
— Esses cílios longos e grossos ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela
areia e pelo vento do deserto! – Disse a mãe com orgulho nos olhos.
— Está certo! A corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas
para caminhar através do deserto e os cílios são para proteger meus olhos do deserto.
Então, o que estamos fazendo aqui no Zoológico?
Lições para refletir
Esse filhote de camelo é muito inteligente, você não achou! Mais intimamente, ele
estava achando desnecessário ter todos esses atributos que não serviam para aquela
situação longe de sua terra. Reflita também sobre o zoológico, você acha justo deixar os
animais presos em um zoológico, quando eles seriam mais felizes se estivessem em seu
ambiente natural?
Você gostou da inteligência do bebê camelo?
Ele tinha razão em questionar?
Oração
Senhor, Tu fizeste cada ser com as características necessárias para sobreviver em cada
ambiente. Hoje queremos rezar por todos os que defendem os animais, para que sejam
apoiados e entendidos. Amém!
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ANDANDO DE BICICLETA
Joana tinha 8 anos, e ela gostava muito de andar de bicicleta, mas sempre cost mava andar
bem rápido, e seu pai tinha medo de que ela caísse e se machucasse. Ele não queria vê-la
chorando. Tudo o que ele queria, era ver a Joana andando de bicicleta e sorrindo.
Mas Joana não gostava nada disso!
Toda vez que ela ia ao parque para andar de bicicleta com seu pai, passavam alguns meninos maiores, mas ela nem podia vê-los direito, pois eles sumiam correndo com suas bicicletas no fim da rua.
O sonho de Joana era andar bem rápido como aqueles meninos maiores.
Um dia, à tarde, antes do seu pai chegar do serviço para levá-la ao parque, ela pegou a
bicicleta e desceu correndo a íngreme rua de sua casa.
No começo Joana estava muito feliz, mas no caminho havia um buraco. Ela tentou frear,
porém não deu tempo, e então caiu da bicicleta e machucou seu joelho.
Seu pai estava virando à esquina e viu Joana caída, chorando, e logo correu até ela.
Joana, com medo de que seu pai brigassem, se encolheu toda.
Mas seu pai a amava muito. Ele a pegou no colo, e disse: vai ficar tudo bem filha, vamos, eu
vou limpar seu machucado, e depois vamos passar um remédio para sarar bem rapidinho.
Joana pensou que seu pai iria brigar, mas ele apenas cuidou dela, e cuidou tão bem, que,
em poucos dias, Joana e seu pai já estavam andando de bicicleta no parque. Então Joana
entendeu que ela ainda não tinha idade e nem tamanho para andar bem rápido com a bicicleta, e que seu pai não deixava que ela fosse tão rápido, porque tudo o que ele queria era o
bem dela.
Lições para refletir
Qual era o desejo de Joana?
Ela podia realizá-lo com a idade que tinha?
É útil refletir sobre a nossa relação com pais e professores, será que levamos em conta que
eles têm experiência, e podem nos ajudar a seguir caminhos mais seguros e melhores?
Você está crescendo, tem muitas coisas que ainda não consegue fazer, coragem você
chegará lá.
Oração
Jesus, o Evangelho nos conta que Tu crescias em tamanho, sabedoria e graça, e eras obediente a Teus pais. Ensina-nos a obedecer às pessoas que cuidam de nós e nos querem
bem. Amém!
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JESUS É O MESTRE DA VIDA
Se você quer ser feliz, fuja de seis coisas: mentira, falsidade, ciúme, inveja, ódio e vingança.
Para viver contente, procure construir um mundo com estas oito coisas: amor e paz; amizade e sinceridade; bondade e perdão, união e colaboração,
É importante rezar e ter fé, falar com Deus. Quando um paralítico ou cego pedia a Jesus
a graça de andar ou de ver, Jesus dizia: “Vai, a tua fé te salvou!” Ou, então: “Seja feito conforme creste!” E o doente ficava curado.
A força do cristão é a fé. Jesus disse: Peçam e lhes será dado; procurem e encontrarão;
batam, e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura
acha, e a quem bate, a porta será aberta”.
Lições para refletir
Todos nós queremos ser felizes não é mesmo? Só que a felicidade é algo que temos que
construir a cada momento.
Você quer ser feliz?
Costuma rezar um pouquinho a cada dia?
Arranje um tempo a cada dia para falar com Deus, diga a Ele o que quiser, e Ele sempre
ouvirá os seus pedidos. Mas saiba, ele já sabe o que é melhor para você, então você receberá conforme a Vontade de Deus.
Oração
Senhor, que bom poder contar Contigo sempre presente em nossa vida. Faz com que alimentemos permanentemente a nossa fé com a oração, praticando a paz e o amor. Amém!
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JULGAR O SEMELHANTE
Quando eu era criança, costumava rezar com meu pai, meus tios e primos. Todas as noites
nos reuníamos para escutar um trecho do Alcorão.
Numa destas noites, enquanto meu tio lia uma passagem, reparei que a maior parte das
pessoas dormia. Então falei para meu pai: nenhum destes dorminhocos é capaz de ficar
atento aos ensinamentos e às palavras do profeta. Jamais chegarão até Deus!
Então meu pai sabiamente respondeu:
— Meu filho querido, procura seu caminho com fé e deixe cada um cuidar de si. Quem
sabe, em seus sonhos, eles estão conversando com Deus.
E pensativo continuou:
— Eu preferia mil vezes que você estivesse dormindo como eles, a ter que escutar este seu
julgamento duro e esta sua condenação.
Naquele momento, eu entendi o que meu pai estava querendo dizer, e aprendi a lição de
não julgar o meu semelhante pelas aparências.
Lições para refletir
O pai da história era um homem sábio, e deu uma grande lição ao seu filho.
Qual foi a atitude do menino que o pai reprovou? Você já viveu alguma situação assim,
na qual foi reprovado por seus pais? Você aprendeu algo na situação ocorrida com um de
seus pais?
Quando a pessoa julga a outra se põe num patamar superior, você acha correto?
Aprenda a fazer sempre bem todas as coisas, sem se preocupar com que os outros
possam falar.
Oração
Jesus amado, em Tua despedida, rezaste para que todos fossem um, sem divisões e discórdias. Neste primeiro mês do ano, queremos aprender a respeitar a todos, mesmo que
pensem diferente de nós! Amém!
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APRENDENDO A NÃO DISCRIMINAR
“Jesus estava ensinando, e muitos cobradores de impostos, que eram odiados pelo povo, e
pessoas que tinham fama de ser más estavam escutando. Os fariseus e os professores da
lei, que eram os homens que não gostavam de Cristo, e que entendiam muito da lei, começaram a criticar Jesus e a dizer: ‘Este homem se mistura com gente de má fama e come com eles!’.
Os fariseus e os professores da lei ficaram irritados, porque Jesus aceitou comer com os
cobradores de impostos e com outros que tinham fama de ser maus. Na opinião dos fariseus e dos professores da lei, essas pessoas eram tão pecadoras que Jesus não deveria
estar no meio delas.
Jesus, conhecendo os pensamentos desses homens, contou uma parábola: ‘Um pastor
tinha cem ovelhas, e uma delas se perdeu, o que ele fez? Deixou as noventa e nove ovelhas
pastando no campo e foi procurar a ovelha perdida, até encontrá-la. Quando a encontrou ficou
muito contente, pegou-a e voltou com ela carregada nos ombros. Chegando a casa, chamou
os amigos e vizinhos e disse: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida!’. Jesus,
olhando para os fariseus, os professores da lei, os cobradores de impostos e as pessoas
de má fama, disse-lhes: ‘Do mesmo jeito haverá maior alegria no céu por uma pessoa de má
fama e pecadora que se arrepende dos seus pecados do que noventa e nove pessoas que não
precisam se arrepender.'
Lições para refletir
Jesus era demais, você não acha? Ele mostrou que seu Pai ama a todos, e que tal qual o
pastor de ovelhas, Ele quer que todos estejam sobre seu cuidado e está sempre esperando
os que se afastaram.
Qual era a crítica que os doutores da lei estavam fazendo a Jesus?
O que Jesus ensinou?
Oração
Senhor, somos todos nascidos para amar e servir. Concede a cada um de nós a sabedoria
de não julgar ninguém, pois somos todos filhos Teus. Amém!
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A MÃE DE DOM BOSCO
Hoje começaremos o tríduo de preparação para a grande festa de Nosso Santo Padroeiro,
Dom Bosco. Começamos conhecendo a mãe de Dom Bosco, já que um fruto bom só pode
ter vindo de uma ótima árvore.
Mamãe Margarida foi uma mulher exemplar, poderíamos dizer que tinha em si impregnado o evangelho de Jesus Cristo. Sua clareza de fé operante foi a base que gerou o grande
homem chamado Dom Bosco.
O sucessor de Dom Bosco, no dia em que a Igreja a proclamou venerável (primeiro degrau
para ser reconhecida como Santa pela Igreja), afirmou a respeito de Mamãe Margarida:
“Mulher forte, de ideias claras, de fé robusta”. Assim, relata que à idade de 58 anos decide
deixar a tranquilidade em seu povoado e seguir seu filho “em sua missão entre os moços
pobres e abandonados do Turim. (...) Aqui, durante dez anos, mãe e filho uniram suas
vidas com os inícios da Congregação Salesiana. Ela foi primeira e principal cooperadora de
Dom Bosco e, com sua amabilidade feita de vida, contribuiu com sua presença maternal
ao Sistema Preventivo”. Um primeiro aspecto que o Papa Francisco evocou foi como Dom
Bosco havia sido um grande educador da afetividade para com os jovens, “porque sua Mãe
lhe educara com afetividade. Uma boa mãe, amável, forte. Educou-o para ter muito amor
no coração. Impossível compreender Dom Bosco sem sua Mãe, Margarida!”
Lições para refletir
Na sua escola há um retrato de Mamãe Margarida?
Você já havia ouvido falar a respeito dela? Dom Bosco escutava atentamente sua mãe, a
amava muito, e ela sempre tinha o melhor conselho para seu filho. Procure sempre respeitar e ouvir sua mãe, ela é um grande presente que Deus lhe deu.
Oração
Nós Te agradecemos, ó Deus nosso Pai, porque fizeste de Mamãe Margarida mulher forte
e sábia, mãe heroica e educadora perspicaz. Concede-nos a alegria de vê-la glorificada, a
fim de que brilhe para todos os caminho da santificação vivido no dia a dia e no humilde
serviço ao próximo. Concede, por sua intercessão, as graças que Te pedimos com coração
confiante.
Por Cristo nosso Senhor. Amém!
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O SONHO DE DOM BOSCO
Aos nove anos, Dom Bosco teve o primeiro grande sonho, que marcou sua vida inteira. Ele
viu uma multidão de garotos pobres que jogavam e blasfemavam. Quando, de repente,
um Homem de aparência majestosa apareceu a ele dizendo: “Com mansidão e caridade
conquistará esses jovens amigos”; e de repente uma Senhora, com majestade, acrescentou: “Faça-se humilde, forte e robusto, e no tempo certo entenderá tudo”.
Os anos que se seguiram foram direcionados por aquele sonho. Filho e mãe viram nele a
indicação de um caminho de vida.
João tentou imediatamente fazer algo de bom para os garotos. Quando os artistas de
trompete anunciavam algum local de festa próximo às colinas, João ia e sentava logo
na primeira fileira para assisti-los. Ele estudava malabarismo, truques e acrobacias. Um
domingo à tarde, João fez sua primeira performance para as crianças da vizinhança: equilibrando um pote e uma panela no topo do seu nariz, pulando em uma corda presa a duas
árvores. Ele foi muito aplaudido pelos jovens espectadores. Antes da grandiosa conclusão,
repetiu para eles o sermão que escutou na Missa pela manhã e convidou todos a rezar. Os
jogos e a Palavra de Deus foram transformando seus jovens amigos, que desejavam rezar
em sua companhia.
O pequeno João aprendeu que, para fazer o melhor para tantos meninos, precisava estudar e tornar-se um padre. Mas seu irmão Antônio, um camponês sem estudo, com já 18
anos, não quis escutar esse desejo de João…Ele tomou seus livros e ainda bateu nele.
Em uma manhã fria de fevereiro de 1827, João deixou sua casa e foi procurar trabalho como
funcionário de fazenda. Tinha apenas 12 anos, mas a vida em casa estava insuportável,
por ter que conviver com a agressividade de Antônio. Durante longas noites de inverno e
durante o verão, sentava embaixo das árvores, enquanto o gado pastava, e depois voltava
para os livros e estudos.
Antônio casou três anos depois. João retornou para casa e concluiu sua escola, primeiro
em Castelnuovo, e depois em Chieri. Para suportar suas necessidades, ele aprendeu a trabalhar em funções: como alfaiate, ferreiro, empregado de bar, e até dando aulas de reforço
aos alunos após as aulas de classe.
Lições para refletir
Quem eram o Homem e a Mulher de aparência majestosa que Dom Bosco sonhou?
Esse sonho estava relacionado com a missão de vida de Dom Bosco?
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter suscitado, na Igreja, São João Bosco. Pedimos hoje a Ti
pelos filhos e filhas de Dom Bosco, padres, irmãos, irmãs e colaboradores, para que possam dar continuidade ao sonho de Dom Bosco, sendo de fato presença alegre e amorosa
no mundo. Amém!
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DOM BOSCO, PADROEIRO DA JUVENTUDE
João Melchior Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, na casa do arrendador Giacinto
Biglione, no povoado Morialdo, localidade dos Becchi, município de Castelnuovo d’Asti,
diocese de Turim. Era filho de Francisco Luis (1784-1817) e de Margarida Occhiena (17881856), casados em 6 de junho de 1812.
João Bosco era inteligente e brilhante, e os melhores estudantes da escola o cercavam. Ele
fundou o que foi conhecido como Clube da Alegria. Aos vinte anos de idade, ele tomou a
mais importante decisão de sua vida: entrar para o seminário. Seguiu seis anos de seus
intensos estudos e depois se tornou padre.
Devido ao crescimento populacional e à migração para a cidade, Bosco considerou os
métodos tradicionais do ministério paroquial ineficientes. Ele decidiu que era necessário
tentar outra forma de apostolado, e começou a encontrar os meninos onde eles trabalhavam, e então se reuniam em lojas e mercados.
O Oratório não era simplesmente uma instituição de caridade, e suas atividades não se
limitavam aos domingos. Para Dom Bosco, tornou-se sua ocupação permanente. Ele procurou emprego para os desempregados.
Dom Bosco morreu em 31 de janeiro de 1888. Seu funeral foi assistido por milhares de
pessoas. Logo depois, houve uma demanda popular para que ele fosse canonizado. A
Arquidiocese de Turim investigou, e testemunhas foram chamadas para determinar se
Dom Bosco era digno de ser declarado santo. Os Salesianos, Filhas e Cooperadores deram
testemunhos de apoio.
O Papa Pio XI conhecia Dom Bosco e impulsionou a causa. Pio XI beatificou Dom Bosco
em 2 de junho de 1929, e o canonizou no domingo de Páscoa (1 de abril) de 1934, quando
recebeu o título de “Pai e Mestre da Juventude”.
Lições para refletir
Você já viu o filme da vida de Dom Bosco?
O que mais você admira nele?
Ao passar pelo quadro ou imagem de Dom Bosco, pare um pouco e converse com ele,
peça para ele interceder por você, para que você possa ser amigo de Jesus. Dom Bosco
sempre foi amigo das crianças e dos jovens, e junto com eles, encontravam solução para
tudo que precisava ser enfretado.
Oração
Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, faz que,
inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs. Amém!
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UMA NOVA AMIGA
Certo dia, Dona Lilica, que era uma cotia, decidiu fazer umas compras, se arrumou bem,
pôs seu chapeuzinho florido e partiu toda contente.
Chegando à estrada, tomou o ônibus, que veio repleto de bichos de todos os tamanhos. O
motorista era um cachorro, muito comunicativo e elegante, que equilibrava na cabeça um
bonezinho azul. O cobrador, um macaquinho bem esperto, sempre estava pronto a ajudar
a todos.
Dona Lilica ficou escutando as conversas animadas dos bichos, que falavam de tantos
assuntos interessantes. Apressadamente desceu em frente à praça das flores, o lugar mais
elegante da cidade dos bichos. Entrou numa loja de calçados e comentou:
— Oh! Como tudo está tão caro...
Escolheu, escolheu, e, por fim, levou um sapatinho que achou lindo. Mais adiante, na casa
de modas de D. Girafa, comprou um lindo vestido de renda amarelo. E assim, de loja em
loja, Dona Lilica encheu sua bolsa.
Só deixou o dinheirinho para pegar o ônibus de volta para casa; notou ao seu lado uma
Coelhinha de carinha triste, mas muito simpática.
— Que tem, Coelhinha? Por que está tão triste?
— Ah, não tenho ninguém no mundo e sou muito sozinha... Respondeu a Coelhinha.
Dona Lilica ficou com muita pena da Coelha e começou a pensar num meio de ajudá-la.
Depois de certo tempo, falou alegremente:
— Olhe Coelhinha, não fique triste assim! Vou levar você para minha casa e repartir com
você essas coisas bonitas que comprei. Não é que seja muita coisa, mas o que tenho dá
para nós duas!
A Coelhinha nem sabia como agradecer, de tão feliz, e abraçou e beijou muito a boa
Dona Lilica. E vocês pensam que só a Coelhinha estava feliz? Que nada! Dona Lilica estava
muito mais feliz, pois ela, a partir daquele dia, contava com mais uma amiga. E como é bom
fazer amigos...
Lições para refletir
Pela fala de dona Lilica, quais eram as condições de vida dela?
O que dona Lilica lhe ensinou nesta história?
Quem faz a experiência de doar experimenta muita felicidade, pois a mais alegria em dar
do que em receber. Faça um exercício de doação, junte as coisas que você não usa, e passe
adiante, para quem precisa. Há muitas pessoas que necessitam da nossa ajuda. Convide
sua mãe, seu pai e irmãos(irmãs) para doarem também, assim vocês estarão criando uma
corrente do bem!
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Oração
Querido Jesus, estamos começando mais um ano em nossa escola, e agradecemos pelos
amigos que conheceremos e que caminharão conosco. Eles e elas são um presente do Teu
amor. Amém!
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DIA DE ORAÇÃO PELA VIDA CONSAGRADA
Hoje, no mundo inteiro, a Igreja Católica reza pelas pessoas consagradas?
Você conhece alguma?
Conhece sim! As Irmãs e os Padres do Colégio.
Eles foram chamados por Deus para se dedicar com amor ao cuidado das crianças, adolescentes e jovens.
Um dia deixaram a família e responderam “sim” a grande missão de levar Deus a todos.
Jesus disse certa vez: “Em verdade e em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim
fará também as obras que Eu faço e outras maiores fará...” (Jo 14,12).
Os consagrados e as consagradas concretizam essa profecia de Jesus, basta ver as inúmeras obras sociais, hospitais, colégios, creches e missões, em todo o mundo.
Os consagrados assumem três compromissos com Deus: viver na pobreza (não ter posses);
na obediência (a Deus representado pelos superiores e pela Igreja) e castidade (deixam de
ter alguém para si, para poder amar e servir a todos indistintamente).
Lições para refletir
Vamos ficar bem e em silêncio, lembrando de todos os consagrados que conhecemos.
Deixe vir na sua mente o rosto de quem você conhece. (silêncio)
Peça a Jesus algo de bom para eles.
Oração
Amado Jesus, nós queremos rezar palas Irmãs e pelos Padres de nosso colégio, para que
eles possam ser felizes, criativos na resposta ao Teu chamado de amor.
Que eles possam contar sempre com nosso carinho, respeito e colaboração. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

30

03.02

Fevereiro

QUEM NÃO REZA?
Durante um dia de mercado, um agricultor parou para comer em um restaurante lotado,
onde geralmente os vendedores da cidade também almoçavam.
O camponês encontrou um lugar, em uma mesa, onde outros clientes já estavam sentados, e fez seu pedido ao garçom. Em seguida, ele juntou as mãos e fez uma oração.
Seus vizinhos de mesa o observavam com curiosidade e, com certa ironia, um jovem
perguntou-lhe:
— “Todos sempre fazem isso em sua casa? Vocês realmente rezam todos os dias? ”.
O agricultor respondeu:
— “Não, há alguns que não rezam “.
O jovem sorriu:
— “Ah, sim? Quem é que não reza?”
— “Bem, continuou o agricultor, por exemplo, minhas vacas, meu burro e meus porcos...”.
Lições para refletir
Jesus sempre arranjava um tempo para falar com o Pai, contam os evangelistas que Ele
costumava se afastar para pôr-se em oração.
Qual é a importância da oração?
Você costuma rezar com seus pais em casa?
Oração
Jesus amado, queremos aprender a rezar, pois, diferente dos animais, Tu nos fizeste capazes de entender o Teu amor e querer conversar Contigo todos os dias. Como Tu ensinaste
aos Teus amigos, queremos rezar. Pai Nosso, que estás no céu...

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

31

04.02

Fevereiro

QUEBRAR O RANCOR
Um diretor de uma empresa, que usava muito de seu poder de decisão, repreendeu seu
gerente, num determinado momento em que ficou com raiva. O gerente chegou em casa,
e repreendeu sua esposa, por gastar muito.
A esposa, por sua vez, repreendeu a empregada, por quebrar um prato.
A empregada chutou o cachorro, que ela tropeçara.
O cachorrinho fugiu rapidamente e mordeu uma senhora, que passava na estrada, porque
havia impedido a saída da porta.
Essa senhora foi à farmácia pegar uma vacina e curar a ferida, mas ela repreendeu o farmacêutico, porque a picada da vacina a machucou.
O farmacêutico chegou em casa e repreendeu sua mãe, por não gostar do jantar.
Sua mãe idosa acariciou seus cabelos e beijou sua testa, dizendo:
“Você trabalhou muito, e a essa altura já está cansado; amanhã se sentirá melhor”.
Naquele momento, o círculo de raiva quebrou-se, porque ele pode perceber o valor da
tolerância, da paz, do perdão e do amor.
Se você entrou ou está prestes a entrar no círculo da raiva, lembre-se de que, com tolerância, perdão, paz e amor, podemos quebrá-lo!
Pense nisso sempre que estiver triste e infeliz com alguém.
O mundo pode ser melhor ... , vamos fazer a nossa parte!
Passe para frente somente o que for bom.
Lições para refletir
É tão facil passar adiante o que recebemos de coisas ruins, mas se pararmos, respirarmos
e pedirmos a Deus sabedoria conseguiremos fortalecer a corrente do bem.
Como começou a troca de desafeto?
O que aconteceria se o gerente tivesse uma atitude diferente?
É preciso ser muito forte e corajoso para não revidar a agressividade. Manter a calma,
respirar ajuda a agir e não reagir.
Oração
Jesus, nós queremos agir sempre bem, passando para frente só coisas boas. Que a nossa
comunicação seja sem ruídos, e que possamos anunciar somente o bom e verdadeiro.
Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

32

05.02

Fevereiro

UM PEDACINHO DO PARAÍSO
A casa da árvore: Um cantinho do paraíso! Quem entre nós nunca sonhou em fazer uma
casa da árvore? Pois bem, o meu filho conseguiu. Que maravilha!
Um dia, há muitos anos, eu vi, pela janela, meu filhinho de um lado para o outro do quintal
de casa, parecia mais uma de suas travessuras. Fiquei curioso.
Ah! ... Espere um pouco, o que ele está fazendo? Então, devagar, eu o sigo curiosamente, e
o que eu vejo?
Meu pequeno construtor, em cima de uma amoreira velha e grande, que margeava a
estrada, pregava aqui, pregava ali, bim bum, estava construindo uma pequena casa escondida. Durante anos, foi o seu esconderijo “secreto”.
E quando brigávamos, ele ia para lá meditar. Quantos amigos ele trouxe para conhecer o
seu esconderijo, e sentia muito orgulho disso.
Abençoada é esta árvore, que trouxe tanta alegria aos corações de jovens e idosos, quantas saborosas amoras ela nos deu ao longo dos anos.
Lições para refletir
Que sentimento o autor tem para com a casa na árvore?
Qual o teu pedacinho de paraíso?
Valorize tudo que você tem, especialmente o seu lugar predileto, é lá que você se refugiará
quando precisar renovar suas forças.
Oração
Querido Jesus, obrigada por nos dar todos os dias um pedacinho de paraíso: o colo de
nossos pais, a conversa com nossos amigos, as brincadeiras no pátio, a acolhida carinhosa
na escola, os encontros de catequese... Faz com que todas as crianças possam ter isso
tudo. Amém!
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QUERO ENCONTRAR DEUS
Todos os dias o discípulo fazia a mesma pergunta:
— “Como posso encontrar Deus?” E todos os dias ele recebia a mesma resposta misteriosa:
— “Você tem que querer”.
— “Mas desejo isso de todo o coração. Por que não o encontro?”
Um dia, o mestre estava tomando banho no rio com o discípulo. Então pediu para ele ficar
mergulhando o máximo possível. Em poucos segundos, ele tirou a cabeça fora da água.
O mestre perguntou:
— “Por que você ficou tão pouco?”
O discípulo respondeu:
— “Não aguentei, não consigo viver sem respirar”.
Então o mestre concluiu:
— “Deus é como o ar, está presente em todo lugar e precisamos Dele para viver, mesmo
que não o vejamos”.
Lições para refletir
Que exemplo mais bonito, necessitamos de Deus tanto quanto do ar, e Ele está
sempre presente.
O que o discípulo queria encontrar?
Qual foi a lição do mestre?
São Francisco de Assis costumava rezar: “Meu Deus é meu tudo”. Seria muito bom se repetíssemos essa oração muitas vezes ao dia.
Oração
Jesus amado, faz com que possamos reconhecer Tua presença em todos os lugares, e que
possamos nos comportar como filhos amados de Deus. Amém!
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QUERO VER DEUS
Era uma vez um rei curioso, ele convocou todos os magos, sábios e sacerdotes de seu
reino, e os ameaçou com as mais terríveis punições, se não lhe mostrassem Deus.
Os encarregados estavam desesperados sem saber o que fazer, quando chegou um pastor
que anunciou ser capaz de resolver o problema.
Eles se apressaram para apresentá-lo ao rei. 					
O pastor então levou o soberano a um terraço e apontou para o sol. E disse ao rei:
— “Olhe para ele!”
Depois de um momento, o rei baixou os olhos, gritando:
— “Você quer me cegar?”						
— “Caro rei”, disse o pastor, “o sol é apenas uma coisa pequena do Criador, mas nem
mesmo o senhor, que é uma centelha de seu esplendor, pode pensar em colocar seus
olhos nele pessoalmente!”
Lições para refletir
Você gostou da história?
Qual foi a comparação que o pastor fez?
Deus criou tudo, e toda criação fala do seu imenso amor, mas é preciso abrir bem os olhos
para perceber vestígios Dele em cada ser.
Oração
Jesus querido, queremos agradecer ao Teu Pai por nos ter feito capazes de pensar e querer
conhecê-Lo. Sabemos que um Deus tão grande não cabe em nossa cabeça, mas cremos
que Ele criou tudo, e que nos ama e cuida de nós.
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ÀS VEZES BASTA UM RAIO DE SOL
Dois eremitas viviam em um deserto áspero e rochoso. Eles haviam encontrado duas
cavernas que se abriam de frente uma para outra. Depois de anos de orações e sacrifícios,
um dos dois eremitas estava convencido de que havia chegado à perfeição.
O outro era um homem igualmente piedoso, mas também bom e reconciliador. Ele parava
para conversar com os raros peregrinos, confortava e acolhia os que estavam perdidos; o
primeiro eremita desaprovava as pequenas deficiências do segundo, e o criticava por estar
afastado da meditação e da oração.
Para fazê-lo entender, de uma maneira visível, o quanto ele estava distante da santidade,
decidiu colocar uma pedra na entrada de sua própria caverna, cada vez que o outro cometia um erro.
Depois de alguns meses, em frente à caverna do eremita que se achava perfeito, havia
uma parede de pedras cinzentas e sufocantes. Ele terminou cercado de pedras.
Lições para refletir
Qual a diferença entre os dois eremitas?
Na história, quem estava mais perto da perfeição?
Às vezes construímos muros ao redor do coração. Nossa tarefa mais importante é impedir
a formação de paredes ao redor do coração. E, acima de tudo, tentar não se tornar uma
“pedra extra na parede dos outros”.
Jesus disse: “não julgueis e não sereis julgados”.
Oração
Querido Jesus, educa o nossos olhos, ouvidos e boca, para que sejam usados só para coisas boas. Não permita que percamos o tempo precioso, que nos dás, julgando e criticando
os outros. Amém!
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DIA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES E DIA MUNDIAL
DO ENFERMO
Você conhece alguém que esteja enfermo, bem doente?
Vamos rezar por eles, pois hoje a Igreja celebra o dia de Nossa Senhora de Lourdes e o dia
mundial do enfermo.
Nossa Senhora apareceu a uma jovem chamada Bernardete, em 1858, na cidade de Lourdes,
na França.
Bernardete foi com duas amigas buscar lenha próximo ao rio, aí ouviu um barulho, e,
olhando para a gruta, viu uma Senhora vestida de branco, com uma faixa azul na cintura,
uma rosa em cada pé, e um rosário dourado.
A Senhora pediu a ela que fosse falar com o Padre do lugar, para que construísse ali uma
Capela. Bernardete perguntou qual era o nome da Senhora, e ela respondeu:
— “Eu sou a Imaculada Conceição”.
“O que quer dizer isso?” Quer dizer que Maria afirmou ter sido gerada sem o pecado original, pois Deus queria que ela se tornasse a Mãe do Filho Dele, Jesus.
Em uma das aparições, Maria pediu a Bernardete que cavasse o chão e bebesse a água
embarrada, mas, neste exato momento, surgiu uma fonte de água cristalina. Ainda hoje,
pessoas do mundo inteiro se dirigem a essa fonte para receber a cura de suas doenças.
Lições para refletir
Podemos ajudar aqueles que estão doentes orando por eles, mas também podemos visitá-los no hospital ou em casa, levando para eles uma palavra de conforto, ou até mesmo
fazendo-os apenas rir, contando algo alegre. Há pessoas que se reúnem para ir aos hospitais, vestidos de palhaço, para levar alegria aos doentes, especialmente às crianças.
Você ja viu uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes? Como ela é?
Pode dizer (ou pensar) o nome de uma pessoa doente pela qual quer rezar.
Ave Maria...
Oração
Querido Jesus, queremos agradecer por ter nos dado sua Mãe Santíssima, a Imaculada,
para nos cuidar e interceder a Deus por todos os doentes. Hoje, pedimos que abençoe
todos os que trabalham na área da saúde, para que sejam fortes no corpo e na alma.
Amém!
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CARNAVAL
Você sabia que a festa de Carnaval já era celebrada por vários povos pagãos, e que na
Antiguidade foi ressignificada pelo catolicismo?
Sim. Pois eram os dias que antecediam a Quaresma, que, até hoje, é um tempo de penitência e jejum.
A palavra Carnaval significa “retirar a carne”, é o tempo que precede a retirada da carne,
tanto do alimento, como de atitudes carnais.
O Carnaval é uma festa em que as pessoas usam máscaras e roupas diferentes das normais para assumirem papéis diferentes dos que cotidianamente exercem.
A Igreja então concentrava os excessos, cometidos pelas pessoas nos dias anteriores, ao
tempo de maior penitência.
Hoje o Brasil produz o maior Carnaval do mundo, dando um show de arte, criatividade
e mobilização.
A Igreja do Brasil promove vários Carnavais Católicos, onde se canta, se dança, se pula e se
vive a alegria de estar juntos em harmonia.
Lições para refletir
Quanta criatividade o nosso povo mostra nas festas de carnaval, cor, ritmo e alegria. Que
tudo isso possa ser temperado pelo respeito a todos e cada ser humano!
Qual foi a origem do Carnaval?
Na sua cidade, como se festeja o Carnaval?
Oração
Amado Jesus, obrigada por toda a alegria, beleza e criatividade de nosso povo.
Faz com que possamos nos divertir de maneira saudável e respeitosa. Amém!
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QUARTA-FEIRA DE CINZAS
A quarta-feira, após o Carnaval, é chamada de Quarta-feira de Cinzas.
Neste dia, durante a Missa, o sacerdote utiliza as cinzas para fazer o sinal da Cruz.
Estas cinzas são obtidas da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do
ano anterior.
Essa simbologia pretende lembrar o fim de todo ser humano, que um dia, após morrer,
se tornará pó. Mas sua alma retornará à Morada do Pai. Por isso, é importante saber
que de nada valem os apegos excessivos aos bens materiais. Na Bíblia, é dito que as pessoas colocavam cinza, em sinal de arrependimento das coisas más que haviam feito, para
demonstrar que queriam mudar de vida; daí tal celebração ter sido colocada no início da
Quaresma, tempo de penitência e conversão.
Lições para refletir
Com o que são feitas as cinzas para a celebração da Quarta-feira de Cinzas?
O que a imposição das Cinzas quer nos lembrar?
Se todos um dia viraremos pó, o tempo aqui nesta vida é breve, portanto, não há distinção
entre as pessoas. O que nos diferencia é o bem que fazemos e o quanto amamos.
Oração
Jesus amado, terminado o Carnaval, queremos caminhar Contigo rumo a Jerusalém, para
celebrar Contigo a nova Páscoa. Acolhe no Teu sagrado coração os nossos esforços para
sermos mais santos a cada dia. Amém!
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O QUE É QUARESMA?
Desde o século IV, a Quaresma é celebrada na Igreja Católica, compreende o período de
quarenta dias que antecedem a principal celebração do cristianismo: a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo.
Inicia-se na Quarta Feira de Cinzas, e se conclui antes da Missa do Lava-pés na
Quinta-feira Santa.
Na Bíblia, o número quarenta é citado para representar períodos de 40 dias ou 40 anos
que antecedem ou marcaram fatos importantes.
Os quarenta dias lembram 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, e os 40
dias de Jesus no deserto, antes do início do seu ministério;
Os ministros se vestem com a cor roxa, sinal de penitência. Os cristãos são chamados à
reflexão e à conversão, intensificando a vivência da oração, do jejum e da caridade.
Lições para refletir
Começamos este período forte de transformação, é bom que você escolha algo diferente
para fazer ou deixar de fazer para se preparar bem para a grande festa da Páscoa.
Os quarenta dias da quaresma lembram dois fatos importantes da história da Salvação.
Quais?
Você recorda o significado da cor roxa das vestes litúrgicas no tempo da quaresma?
Oração
Amado Jesus, vamos preparar-nos nestes quarenta dias para fazermos memória da sua
morte e ressurreição. Ajuda-nos a fazer pequenos gestos de amor a Ti, para que, ao Celebrar a Tua Páscoa, possamos nos alegrar imensamente por teres dado a Tua vida para nos
salvar. Amém!
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TRÊS CAMINHOS PARA A VIVÊNCIA DA QUARESMA
A Quaresma é um tempo especial de mudança de vida: do ruim para o bom; do bom para
o melhor, e do melhor para o ótimo.
Vamos, neste início do tempo santo da Quaresma, refletir sobre as três caminhos para
vivermos com mais intensidade este período: a oração, o jejum e a caridade; hoje veremos
a oração.
A oração
Nós nascemos por vontade de Deus, foi Ele que nos pôs aqui para continuarmos a obra da
criação, com nosso carinho, estudos e trabalhos.
Como viemos de Deus, temos a necessidade de conversar com Ele, isso é oração.
Toda vez que achamos um tempo para ficar em silêncio e contar a Ele como vai a nossa
vida, Ele fica muito contente, e a cada conversa ficamos mais fortes na fé, na esperança e
na caridade, desenvolvendo as virtudes que vêm Dele.
Você sabe conversar com Deus?
Não é difícil, é só se desligar um pouquinho dos afazeres do dia a dia, fechar os olhos, e
começar a falar com Ele: as coisas que anda fazendo, as dificuldades que tem encontrado,
e os teus desejos de ser melhor.
Também você pode agradecer, louvar, pedir. Mas não seja egoísta na sua oração! Lembre-se dos outros, e peça a Deus que cuide de todos.
Lições para refletir
O que é mesmo oração?
Você tem alguma oração que costuma rezar diariamente?
Os discípulos, os amigos de Jesus, certo dia pediram para Ele que os ensinasse a rezar, e Ele
ensinou essa bela oração, que você certamente já conhece. Vamos rezar com fé.
Pai Nosso...
Oração
Querido Jesus, obrigado por ter ensinado a Teus discípulos a oração do Pai Nosso. Obrigado por ter muitas vezes se afastado para falar com o Pai, dando-nos o exemplo de oração. Que o Espírito Santo nos ensine como falar Contigo e com o Pai. Amém!
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22.02

Fevereiro

O JEJUM
Ontem refletimos sobre a oração, hoje veremos o segundo caminho para vivermos bem
essa Quaresma, o Jejum.
Jejum não é somente deixar de comer, pode ser deixar algo que se gosta muito, por exemplo: ficar menos no celular, assistir menos TV; deixar de comer um doce; ou até comer algo
que precisa comer e não gosta.
Por que fazer esse sacrifício? Para participar um pouquinho dos sacrifícios que Jesus fez no
seu caminho de cruz; e ainda, quando renunciamos algo que gostamos, educamos a nossa
vontade. Dessa forma, ficamos mais fortes e capazes de dominar nossas más inclinações.
Lembre-se de que a Quaresma recorda os 40 dias que Jesus passou no deserto sem comer,
preparando-se para cumprir a vontade de Deus, o seu Pai.
O jejum e a abstinência são as práticas de abrir mão de algo (por exemplo, comida
ou carne) para nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus. Não é apenas
uma forma de penitência, mas uma disciplina espiritual que nos ajuda a criarmos espaço
para Deus, fortalecermos nossa vontade, nos prepararmos para a nossa missão e nos
colocarmos em solidariedade com os sofrimentos de Cristo e as pessoas que sofrem ao
redor do mundo.
Lições para refletir
Como você pode fazer o jejum?
Pense um pouquinho, o que você vai fazer de jejum nesta Quaresma? (momento de silêncio)
Podemos fazer jejum: de palavras (falar menos); de celular; de internet, de tv ou de algum
alimento, o importante é que aquilo que for economizado seja dado aos mais necessitados.
Mesmo sendo ainda crianças, podemos “fazer algum sacrifício” ou adotar uma prática
positiva, como uma forma de entrar no espírito da Quaresma, fazer um propósito.
É bom colocar algum tipo de lembrete, no quarto ou guarda-roupas, para que você se
lembre de que tem um propósito a cumprir.
Você pode abrir mão de: doces, videogames, celulares (pode ser algumas hora do dia),
refrigerantes, mídia social, ou algum outro tipo de conforto.
Oração
Amado Jesus, Tu passaste 40 dias no deserto em oração e jejum, preparando-se para Tua
grande missão. Ajuda-nos a ser firmes no que decidirmos fazer, preparando-nos bem para
a festa da Páscoa. Amém!
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23.02

Fevereiro

A CARIDADE
Já vimos o caminho da oração, do jejum, hoje vamos ver o terceiro caminho para a festa
da Páscoa: a caridade.
Caridade é uma virtude teologal, um presente que Deus nos deu quando fomos
batizados. São Paulo, um dos amigos mais queridos de Jesus, disse que tudo passará,
menos a caridade.
Caridade é querer o bem, desejar o bem, e pensar sempre o bem de si mesmo e
dos outros.
São gestos de caridade: o sorriso, o elogio, ajudar um colega com dificuldades na escola,
ajudar uma pessoa pobre, tratar bem os empregados de casa e da escola.
A igreja recomenda que aquilo que não foi gasto, fruto do seu jejum, seja revertido em
dinheiro ou alimento, e seja doado aos mais necessitados.
Lições para refletir
Para viver bem o tempo de Quarema, a Igreja recomenda três práticas que vimos nestes
dias, quais são elas?
Como você gostaria de praticar a caridade neste período?
Então, que tal fazer um cofrinho, guardando parte da mesada, e comprar algo para uma
criança necessitada na Páscoa? Fica aí a sugestão!
Oração
Amado Jesus, Tu resumiste a Lei em dois mandamentos: “amar a Deus e ao próximo como
a ti mesmo”, ensina-nos a amar a Deus, e a nos amar, para que o nosso coração se amplie
para amar nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais diferentes e necessitados. Amém!
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24.02

Fevereiro

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
(Caro educador, coloque em destaque o cartaz da CF e se possível em destaque o tema e o lema,
seria bom explicar o cartaz).
A Igreja Católica no Brasil aproveita o tempo de Quaresma para sensibilizar todos os brasileiros. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade, em relação a
um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução.
Faz isso por meio de uma campanha nacional, a Campanha da Fraternidade.
Geralmente essa campanha mobiliza só os católicos, e algumas vezes ela é ecumênica.
O que significa? Que outras Igrejas Cristãs se unem na elaboração, difusão e vivência do
tema.
Neste ano, a Campanha da Fraternidade será Ecumênica e terá como tema: “Fraternidade
e Diálogo: compromisso de amor”, e como lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido,
fez uma unidade” (Ef 2.14).
O diálogo é uma fala em que há a interação entre dois ou mais indivíduos;
colóquio, conversa.
Lições para refletir
Quando dialogamos, aprendemos a falar e a escutar, nunca saímos igual após um diálogo,
sempre aprendemos algo.
Que tal neste período da quaresma intensificarmos o diálogo, e particularmente a escuta
das pessoas que estão próximas a você.
Você sabe o que é diálogo?
Você acha que o diálogo é importante na escola e na família?
Oração
Amado Jesus, Tu és a nossa paz, faz com que todos os cristãos possam dialogar e se unirem para construir um mundo mais justo e fraterno. Conta conosco, Jesus, queremos ser
mais compreensivos e respeitosos com todos. Amém!
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25.02

Fevereiro

OBRIGADA E OBRIGADO
O Evangelho nos conta que, certo dia, dez leprosos vieram até Jesus para que Ele os
curassem.
Jesus os curou e pediu que eles se apresentassem ao sacerdote, pois era essa a lei. No
meio do caminho, um samaritano que havia sido curado retornou para louvar a Deus e
agradecer.
— “Não foram dez os curados? Onde estão os outros nove? Não houve quem voltasse para
agradecer a Deus, só esse estrangeiro?” Jesus disse ao samaritano curado.
— Vai, a tua fé te salvou!
Obrigada e obrigado!
Que palavras mais lindas, você não acha?
Pois bem, ser grato é uma virtude muito bonita, e sempre gostamos de estar próximos de
pessoas que a possuem.
A pessoa grata sabe reconhecer que tudo que recebe é um presente. A própria vida, que
recebemos de Deus, é um precioso presente a ser agradecido diariamente.
Lições para refletir
Pelo que você gostaria de agradecer? (Educador, deixe espaço para que eles se expressem).
Então tente exercitar essa virtude agradecendo tudo que você possui: o ar que você respira, a sua família, os seus amigos, as pessoas que cuidam de você, o alimento...
Oração
Obrigado Jesus, por ser nosso amigo, por tudo de bom que Tu fazes em nossas vidas.
Ensina-nos a virtude da gratidão, para que não nos acostumemos e nos tornemos indiferentes às graças de todos os dias. Amém.
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26.02

Fevereiro

CÓDIGO DE PEQUENAS BOAS AÇÕES
O P. Lacordaire, convertido, advogado, dominicano, deputado, famoso pregador, acadêmico da França, compôs um “Código de pequenas boas ações”:
Sorria para a vida diária.
Fique quieto quando perceber que alguém cometeu um erro.
Louve o irmão que fez o bem.
Ajude alguém em uma tarefa.
Participe do jogo das crianças, os amados de Deus.
Aperte cordialmente as mãos de um colega que está triste.
Fale docemente com os que estão agitados.
Olhe com carinho para quem sofre em silêncio.
Humildemente reconheça seu erro.
Peça desculpa por coisas que fez sem querer.
Lições para refletir
Lacordaire dá esse caminho para que possamos crescer na aceitação e no diálogo com
todos, lembrando que sempre crescemos quando dialogamos.
Cada dia é um presente que Deus nos dá, convidando-nos a fazer algo de bom para nós
mesmos, para os outros e para o meio ambiente.
Qual dessas ações você costuma praticar?
Qual delas você gostaria de exercitar?
Oração
Querido Jesus, conte conosco na tarefa de deixar o mundo mais bonito. Ensina-nos
a praticar boas ações, para sermos seres humanos melhores. Amém!
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27.02

Fevereiro

DEFINIÇÃO DE AMOR
Um senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em
sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso.
O médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente pra fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa, numa clínica, porque ela
estava com mal de Alzheimer em fase muito avançada.
O médico, preocupado com o atraso do atendimento, perguntou:
— Então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora?
O velhinho respondeu:
— Não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase cinco anos que não me reconhece mais.
O médico então questionou:
— Mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs, se ela já não o
reconhece mais?
O velhinho deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, disse:
— Amor não se resume ao físico, nem ao romântico… O verdadeiro amor é a aceitação
de tudo que o outro é… De tudo que foi um dia… Do que será amanhã… e do que já não
é mais!
Lições para refletir
Por que ele estava com pressa?
O que o idoso ensinou ao médico?
Se você tem pessoas idosas perto de você, faça o exercício de aproximar-se e fazer um
carinho ou prestar algum serviço que a pessoa precise, você verá a felicidade acontecer.
Oração
Amado Jesus, obrigado por nunca esquecer de nós. Pedimos que Tu cuides das pessoas
com mais idade, em particular as que estão sozinhas. E faz com que os filhos não se esqueçam de seus pais, tendo a consciência de quanto eles são importantes. Amém.
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MARÇO
“A formação dos jovens consiste em duas coisas:
doçura e comunhão, e confissão frequentes”.
Dom Bosco.
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01.03

Março

O LOBO E A CABRA
Um lobo faminto percebeu que, no alto de uma montanha, havia uma cabra pastando;
como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a vir mais para baixo.
Disse-lhe com uma voz amigável:
— Oh! Dona cabra, que perigo!
— Não seja imprudente, desça daí! Aqui embaixo está cheio de comida, uma comida muito
mais gostosa.
Mas a cabra conhecia os truques do esperto lobo, que com certeza estava faminto.
Respondeu-lhe:
— Para o senhor, tanto faz se a relva que eu como é boa ou ruim! O que o senhor quer é saciar a
sua fome!
Lições para refletir
Fique sempre atento às situações que acontecem na sua vida, para não cair em situações
perigosas, e para que o melhor aconteça.
O que entendeu da história?
É sempre bom conhecer os próprios limites, a cabra sabia que não tinha força para enfrentar o lobo? Que habilidade usou para não se deixar enganar?
Oração
Jesus querido, certa vez Te comparaste a um bom pastor, e disseste que junto a Ti as
ovelhas teriam verdes pastagens. Agradecemos por não nos deixar faltar o alimento e o
carinho de cada dia. Dá-nos também o discernimento de escolher sempre boas amizades
e bons conselhos. Amém!
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02.03

Março

O PARTO DA MONTANHA
Próximo ao vilarejo havia uma imensa montanha, e certa vez os moradores começaram a
escutar um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente
de longe e de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da
montanha, imagina o que sairia de lá?
Todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as semanas foram passando, e no
fim os meses foram passando, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais.
Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo
ia acabar.
Um belo dia o barulho ficou fortíssimo, a montanha tremeu toda e depois rachou num
rugido de arrepiar os cabelos.
O medo tomou conta de todos. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu…
um rato.
Lições para refletir
O que você entendeu da história?
Será que todo aquele barulho era somente do rato saindo lá de dentro?
O que significava aquele barulho, cientificamente?
Na vida, às vezes, experimentamos situações que parecem enormes, mas que de fato não
são; podemos ser enganados pelas aparências. Na hora do medo e da insegurança, é bom
respirar, fazer uma oração e dizer pra si mesmo, Deus cuida de mim.
Oração
Jesus amado, quanta sabedoria é preciso ter diante das notícias alarmantes. Ajuda-nos a
silenciar, observar e discernir a verdade, confiando sempre que a sabedoria é um dom que
vem de Ti. Amem!
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03.03

Março

A CARROÇA VAZIA
Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou- me para dar um passeio no bosque, e eu aceitei
com prazer.
Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio,
me perguntou:
— Além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa?
Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi:
— Estou ouvindo um barulho de carroça.
— Isso mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia!
Perguntei a ele:
— Como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos?
— Ora, respondeu meu pai: é muito fácil saber que uma carroça está vazia, por causa
do barulho.
Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz.
Tornei-me adulto e, até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando (no sentido de intimidar), tratando o próximo com grosseria, sendo prepotente, interrompendo
a conversa de todo mundo, e querendo demonstrar ser o dono da razão e da verdade
absoluta, tenho a impres-são de ouvir a voz do meu pai dizendo:
— Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz!
Lições para refletir
Qual foi a comparação feita entre as carroças?
Qual associação você pode fazer com as pessoas e a vida?
Na escola, com os(as) colegas, como você age, alguma vez já perdeu a paciência? E o que
fez para recuperá-la?
Oração
Senhor, Tu nos fizeste capaz de comunicar nossos pensamentos e afetos. Ensina-nos o
valor e a profundidade do silêncio. Amém!
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04.03

Março

O GATO, O GALO E O RATINHO
Era uma vez um ratinho que vivia num buraco com sua mãe; depois de sair sozinho pela
primeira vez, contou a ela:
Mamãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei lá fora!
Um era muito bonito e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante que se
movia formando ondas.
Também vi outro bicho, era um monstro horrível! Na boca, ele tinha dependurado um
pedaço carne. De repente, os lados do corpo dele se sacudiram, e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo, bem na hora que ia conversar um pouco
com o simpático.
— Ah, meu filho! – respondeu a mãe.
— Esse seu monstro era uma ave inofensiva; o outro, era um gato feroz, que num segundo
teria te devorado.
Lições para refletir
Do que você mais gostou na história?
O que aprendeu?
As aparências enganam, é preciso observar bem as pessoas, conviver com elas, para
sabermos realmente como são; evite julgar, simplesmente observe, e escolha o que você
quer para sua vida além das aparências.
Oração
Jesus amado, nossa sociedade tem cultivado muito o que é aparente, valorizando o ter
e não o ser. Tu nos conheces em profundidade, pois somos Teus filhos amados. Faz que
possamos ter o cuidado de ver as pessoas com os Teus olhos cheios de amor. Amém!
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05.03

Março

A POMBA E A FORMIGA
Uma formiga foi até a margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar.
Providencialmente havia uma pomba que estava numa árvore sobre a água; vendo o
que estava acontecendo, a pomba arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto
da formiga.
A formiga, que já estava se desesperando, subiu na folha e flutuou em segurança até
a margem.
Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e armou uma
armadilha perto da pomba, que repousava nos galhos sem perceber o perigo.
A formiga, vendo o que ia acontecer, mais que rapidamente deu uma ferroada no pé do
caçador. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha, e a pomba, ao escutar o barulho,
acordou e saiu voando.
Lições para refletir
Tudo que fazemos de bem torna o mundo mais bonito. Jesus mesmo disse “tudo que
quiseres que os outros te façam, faça você aos outros”.
Toda ação tem uma consequência. Não erramos nunca ao fazer gratuitamente o bem.
Aprendeu algo com essa historinha? O quê?
Que atitude você teria?
Oração
Senhor, existe uma harmonia em Tua obra, e nossas ações podem auxiliar ou atrapalhar.
Cuida do nosso coração, para que possamos fazer o bem sem olhar a quem. Amém.
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08.03

Março

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Você já pensou na importância das mulheres na sua vida? É bom pensar, pois elas são
muito preciosas! Vamos conhecer uma lenda indígena sobre a criação da mulher?
Tupã cria a mulher. O primeiro homem era sozinho neste mundo. Não havia mulher que
lhe fizesse companhia, com quem pudesse conversar, ter filhos e compartilhar as alegrias
e tristezas da vida. Vendo que o homem sofria com isso, Tupã resolveu intervir.
Um dia, extraiu uma costela de seu cachorro, embrulhou-a cuidadosamente numa folha
de bananeira, e em seguida a cobriu de barro. Feito isso, passou a amassar o volume.
Um trabalho cuidadoso, de modelar, de construir, que consumiu um bocado de tempo e
paciência. Então, quando menos se esperava, de dentro daquele volume, ouviram algo.
— O que é? Os homens começaram a perguntar, aproximando-se.
— É um choro, é um choro – arriscaram por fim, depois de um tempo.
— É, sim. Mas choro de quem? Tupã sorriu, divertindo-se com o espanto. E retirando as
folhas de bananeira que revestiam o segredo, disse:
— Ora, vejam vocês mesmos. E cada um se aproximou para sentir o milagre. Era uma
criança do sexo feminino. A primeira mulher da Terra. Dirigindo-se a um jovem que escolhera entre tantos, Tupã pediu que ele a levasse, que a banhasse e dela cuidasse. Sem
contestar, o rapaz assim o fez. O tempo passou. A criança cresceu, virou mulher feita. E
casou-se com o rapaz, com quem teve muitos filhos. Homens e mulheres, que hoje povoam
o mundo.
Lições para refletir
Que narrativa bonita! Tupã modelando com cuidado uma criatura maravilhosa, a muher.
A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Somo feitos para viver com
as outras pessoas.
Em que a lenda se parece com a narrativa encontrada na bíblia?
Qual foi o objetivo de Deus ao criar a mulher?
A palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Somo feitos para viver com
as outras pessoas.
Oração
Amado Jesus, hoje queremos agradecer a Deus Pai por ter colocado em nossa vida as nossas avós, mãe, irmãs, educadoras, elas são um grande presente. Pedimos, por intercessão
de Maria, mulher escolhida, por todas elas, para que as dificuldades da vida não lhes faça
perder a ternura. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

54

09.03

Março

A SOLUÇÃO É ARRUMAR O HOMEM
O pai de Gustavo era engenheiro, e estava tentando terminar alguns cálculos, mas Gustavo queria era um companheiro para as brincadeiras, não cessava de atormentá-lo com
perguntas de todo o tipo.
Foi então que o pai teve a brilhante ideia de pegar o quebra-cabeça que havia trazido de
presente para ele na última viagem. Deu a Gustavo dizendo:
— “Vá brincando enquanto eu termino estes cálculos”, sentencia entre dentes, procurando
ter pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O peralta não levará menos do que isso
para armar o mapa do mundo com os cinco continentes, arquipélagos, mares e oceanos,
comemora o pai. Quem foi que disse hora e meia?
Dez minutos depois, dez minutos cravados, e o menino já o puxava, triunfante. “Pai, vem
ver!” No chão, completinho, sem defeito, o mapa do mundo. “Como fez?” Perguntou o pai,
que sabia que em menos de uma hora era impossível. O próprio herói deu a chave da
proeza:
— “Pai, você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça tinha um homem? Era
mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado!” “Mas esse garoto é
um sábio”. Fiquei perplexo, ouvindo o que ele me contava!
Lições para refletir
Esse menino é como as crianças de hoje, inteligente e esperto. Ele surpreendeu o próprio
pai, e nos trouxe uma grande lição.
Gostou da história?
O que significa, arrume o homem e o mundo se arruma?
O ser humano é a obra-prima da criação, se ele está desestruturado, perdido, tudo isso
reflete no mundo.
Oração
Querido Jesus, queremos nos parecer Contigo, que foste um homem integrado. Olha com
carinho aos pais, professores, religiosos, psicólogos,... que dispõem de suas forças para
“arrumar” os seres humanos. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

55

10.03

Março

O VAGALUME E A SERPENTE
Numa bela noite de lua cheia, uma serpente começou a perseguir um vagalume. Cheio de
medo, o vagalume fugia rapidamente, mas a serpente continuava atrás dele sem desistir.
E isso durou até que, no terceiro dia de perseguição, o vagalume, já sem forças, resolveu
parar e perguntou à serpente:
— Posso fazer três perguntas?
— Não costumo abrir esse precedente, mas já que pretendo lhe devorar, pode perguntar…
— Pertenço à sua cadeia alimentar?
— Não.
— Eu lhe fiz algum mal?
— Não.
— Então por que quer acabar comigo?
— Porque não suporto ver você brilhar…
Lições para refletir
O que você achou da atitude da serpente?
O vagalume para de fugir e resolve enfrentar, ele agiu bem?
A inveja é um sentimento que torna as pessoas obsecadas e insanas. O invejoso demostra
que não reconhece o próprio valor.
Oração
Senhor, faz com que nosso coração seja tão cheio de amor que saibamos olhar as qualidades dos outros e agradecer. Que a inveja, que é querer o que o outro tem, não afete nossa
mente e nosso coração. Amém!
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11.03

Março

AS MARCAS DA RAIVA
Era uma vez um garoto de mau humor.
Seu pai lhe deu um saco de pregos e disse-lhe para pregá-los, na cerca do jardim, sempre
que perdesse a paciência e brigasse com alguém.
No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos na cerca.
Nas semanas seguintes, ele aprendeu a se controlar, e o número de pregos na cerca diminuiu dia após dia: descobrira que era mais fácil se controlar do que pregar pregos. Finalmente chegou um dia em que o garoto não cravou pregos na cerca. Então ele foi até o
pai e disse que naquele dia não havia pregado pregos. O pai lhe orientou para começar a
remover um prego da cerca a cada dia que ele não mais perdesse a paciência e brigasse
com alguém.
Os dias se passaram e, finalmente, o garoto pôde dizer ao pai que havia removido todos os
pregos da cerca. O pai trouxe o menino para a frente da cerca e disse:
— “Meu filho, você se comportou bem, mas veja quantos buracos existem nela. A cerca
nunca será a mesma de antes. Quando você briga com alguém e diz algo ruim, deixa uma
ferida. Você pode irritar-se e falar o que não deve e depois se arrepender, mas isso ferirá a
pessoa, e, mesmo pedindo desculpas, ficará a marca. Uma lesão verbal é tão ruim quanto
uma lesão física. Cuide então quando estiver se relacionando com todas as pessoas. Devemos cultivar amigos, pois eles são joias raras, fazem você sorrir e o encorajam. Eles estão
prontos para ouvi-lo quando você precisar deles, apoiá-lo e abrir seus corações para você.”
Lições para refletir
Os sentimentos aparecem em nossa vida e a todo momento precisamos escolher, alimentá-los ou abandoná-los.
A lição que o pai deu ao filho foi eficaz?
O que faz você sentir raiva?
Como você pode lidar com a raiva, para não deixar as pessoas com os sentimentos feridos?
Oração
Senhor, sabemos que a raiva nos faz mal, e a quem está próximo. Abençoa-nos para que
possamos ser pacientes e compreensivos, “prontos para ouvir, tardios para falar e tardios
para irar-nos”. (Tg 1,19). Amém!
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12.03

Março

VENCENDO O MEDO
Era um dia normal de outono na floresta, cada qual estava cuidando de seus afazeres.
De repente se ouviu um gruído estranho, como um uivo sufocado, e uma garça, que havia
pousado, naquele momento, em um manacá da serra, resolveu romper seu descanso para
ver o que acontecia.
Para sua surpresa, era um lobo, guloso, que estava engasgado com um osso.
— E agora? Pensou a garça.
— Poço ajudá-lo, mas tenho medo, já pensou colocar meu bico em sua boca? E se ele
me comer?
Pensou, pensou, e viu que o lobo estava perdendo a respiração.
Encheu-se de coragem e desceu até onde estava o lobo, aproximou-se, e com seu bico fino
retirou o osso.
O lobo ficou muito agradecido, e daquele dia em diante passou a fazer a guarda em todos os
lugares onde a garça fazia seu ninho, para que nenhum bicho se aproximasse dos filhotes.
Lições para refletir
Você tem medo de algo?
O que aprendeu com a garça?
Você pensou que o lobo teria uma atitude diferente, pensou? Então errou, temos que vencer os preconceitos. Para optar pelo bem é preciso ter coragem
Oração
Amado Jesus, que bela lição aprendemos dessa historinha, a garça venceu seu medo e
usou seus dons para ajudar. Sabemos que a fé afasta o medo, aumenta a nossa fé em Ti e
em nossas capacidades. Amém!
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15.03 Dia da Escola

Março

ESCOLA DOS BICHOS
Conta-se que vários bichos decidiram fundar uma escola. Para isso reuniram-se e começaram a escolher as disciplinas. O Pássaro insistiu para que houvesse aulas de voo. O Esquilo
achou que a subida perpendicular em árvores era fundamental. E o Coelho queria de qualquer jeito que a corrida fosse incluída. E assim foi feito, incluíram tudo, mas… cometeram
um grande erro.
Insistiram para que todos os bichos praticassem todos os cursos oferecidos. O Coelho foi
magnífico na corrida, ninguém corria como ele.
Mas queriam ensiná-lo a voar. Colocaram-no numa árvore e disseram:
“Voa, Coelho”. Ele saltou lá de cima e “pluft”… coitadinho! Quebrou as pernas. O Coelho
não aprendeu a voar, e acabou sem poder correr também. O Pássaro voava como nenhum
outro, mas o obrigaram a cavar buracos como uma topeira. Quebrou o bico e as asas, e
depois não conseguia voar tão bem, e nem mais cavar buracos.
Sabe de uma coisa, todos nós somos diferentes uns dos outros, e cada qual tem uma ou
mais qualidades próprias.
Não podemos exigir ou forçar para que as outras pessoas sejam parecidas conosco ou
tenham nossas qualidades. Se assim agirmos, acabaremos fazendo com que elas sofram,
e, no final, elas poderão não ser o que queríamos que fossem, e, ainda pior, elas poderão
não mais fazer o que faziam bem feito.
Lições para refletir
O que você mais gostou na história?
Na sua sala, você percebe as habilidades diferentes de seus colegas?
Podemos pensar quais profissões seriam legais para nós. Mas também podemos escolher
uma profissão quando ainda crianças, e depois decidir por uma outra, não há problema,
desde que façamos o nosso trabalho com amor e dedicação. Só assim seremos felizes
no trabalho.
Oração
Senhor, agradecemos pela nossa escola, pelos nossos amados professores, pelos colaboradores, pelas Irmãs e Padres que tudo fazem para que possamos aprender da melhor
maneira possível. Põe teus anjos a cuidar de cada atividade, para que tudo que fizermos
seja um hino de louvor a Ti. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

59

16.03

Março

A BORBOLETA E A VELA
Uma borboleta estava voando na escuridão da noite quando viu, ao longe, uma luz, era
uma vela. Imediatamente ela voou naquela direção e, ao se aproximar da chama, pôs-se
a rodeá-la, olhando-a maravilhada, nunca havia visto nada igual, ficou realmente atraída.
Pensou em se aproximar, como fazia com as flores. Afastou-se, e em seguida voou em direção à chama, passando rente a ela. Viu-se subitamente caída, estonteada pela luz, e muito
surpresa por verificar que as pontas de suas asas estavam chamuscadas. Questionou-se:
— “Que aconteceu comigo?” Pensou ela. Mas não conseguiu entender. Era impossível crer
que uma coisa tão bonita quanto a chama pudesse causar-lhe mal. E assim, depois de
juntar um pouco de forças, sacudiu as asas e levantou voo novamente.
Rodou, rodou, e mais uma vez dirigiu-se para a chama, pretendendo pousar sobre ela. E
imediatamente caiu, queimada, no óleo que alimentava a brilhante e pequenina chama.
— “Maldita luz!” – murmurou a borboleta agonizante.
— “Pensei que ia encontrar em você a felicidade, e em vez disso encontrei a morte. Arrependo-me desse tolo desejo, pois compreendi, tarde demais, para minha infelicidade, o
quanto você é perigosa.”
— “Pobre borboleta!” – respondeu a chama.
— “Eu não sou o sol, como você pensou. Sou apenas uma luz. E aqueles que não conseguem aproximar-se de mim com cautela, são queimados.”
Lições para refletir
Quer aprender uma coisa muito importante? A felicidade não esta fora de nós, ela está
dentro de nós, por isso não coloque a esperança de felicidade nas coisas externas e nas
pessoas.
É importante também aprender com as coisas que acontecem na nossa vida. Devemos
cuidar para não nos machucarmos.
Você já teve em alguma situação em que fez alguma escolha errada e se feriu?
Oração
Amado Jesus, Tu pediste que nós fossemos sal e luz no mundo. Ajuda-nos a não cair em
pequenas “chamas” que parecem nos fazer felizes no momento, mas nos escravizam no
final. Amém!
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17.03

Março

A FIGUEIRA TRISTE
Era uma vez uma figueira que não dava figos. As pessoas passavam perto, mas nunca
olhavam para ela. Na primavera nasciam-lhe folhas, mas no verão, quando as outras árvores se carregavam de frutos, não aparecia nenhum figo nos ramos de figueira. Certo dia,
estando muito triste, a figueira exclamou.
— Queria tanto que os homens me elogiassem – suspirava a figueira. Bastaria que eu
desse frutos como as outras árvores.
Foi então que passou por ali um ancião e viu que ela precisava de cuidado, mexeu a terra,
adubou, tirou os fungos e então...
No próximo verão, também ela apareceu carregada de frutos. O sol fez com que eles
crescessem, amadurecessem e ficassem com um doce sabor. Os homens repararam nela.
Nunca tinham visto uma figueira com tantos figos. A figueira finalmente cumpriu a sua
missão e encheu-se de alegria.
Lições para refletir
O que faltava para a figueira dar frutos?
Que cuidados as pessoas têm que ter para produzir bons frutos?
Cada um vem ao mundo com uma missão, responder a ela é ser feliz. Uma palavra boa, um
sorriso, um auxílio em uma tarefa, tudo isso pode ajudar o colega a produzir bons frutos.
Oração
Amado Jesus, Tu cumpriste Tua missão ensinando como construir o Teu Reino. Que cada
um de nós possa passar pela vida dando muitos frutos, para o mundo ser cada vez melhor.
Amém!
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18.03

Março

A RAPOSA E A CEGONHA
Certa vez a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na
outra, serviu a sopa num prato raso, e como péssima anfitriã, tomou toda a sua
sopa sem o menor problema. A pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde
tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome.
A raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava do gosto
da cegonha, mas a cegonha não respondeu. Quando foi embora, agradeceu muito a
gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar, que a convidaria dali a
alguns dias.
No outro dia foi ao mercado e comprou uma tigela rasa muito bonita, toda desenhada
com folhinhas prateadas, e pediu que o pombo correio levasse seu bilhete convidando a
raposa. Essa recebeu o convite com alegria, escovou seu pelo avermelhado, e lá se foi.
Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as
delícias que a outra iria servir. A mesa estava com toalha, flores, e o jantar veio para a mesa
numa tigela decorada; a porção da cegonha estava em um recipiente de gargalo estreito,
onde ela podia beber sem o menor problema.
A raposa ficou surpresa com tanta delicadeza, só teve uma saída: pedir desculpas pela
imensa indelicadeza do jantar anterior. Ela aprendeu muito bem a lição.
Enquanto ia andando para casa, saciada e envergonhada, pensava:
“Que grande lição a cegonha me deu hoje. Ela me tratou muito bem, mas eu fui grosseira
e mal educada.”
Lições para refletir
Do que você mais gostou na história?
Você teria a delicadeza da cegonha?
O mal precisa ser barrado, e isso acontece somente quando as pessoas boas pagam o mal
recebido com o bem!
Oração
Amado Jesus, que bela lição aprendemos dessa historinha, a cegonha não levou em consideração as atitudes anteriores da raposa e usou seus dons para ser gentil. Sabemos que a
fé e o desejo de servir faz com que nossas capacidades se sobressaiam. Amém!
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19.03

Março

DENTES QUE MORDEM A LÍNGUA
Era uma vez um rapaz que tinha o vício de falar mais do que devia.
— Que língua! – Suspiravam, um dia, os dentes.
— Nunca está quieta! Nunca se cala!
— Que estão vocês a murmurar? – Replicou a língua, com arrogância.
— Vocês, os dentes, não são mais do que servos, unicamente encarregados de mastigar
os alimentos que eu escolho. Entre nós não há nada em comum e não lhes permito que se
metam nos meus assuntos. Deste modo, o rapaz continuava a dizer coisas sem propósito,
enquanto a língua, feliz, conhecia, todos os dias, novas palavras. Um dia, o rapaz, depois de
ter feito uma tolice, autorizou que a língua dissesse uma grande mentira. Mas os dentes,
obedecendo ao coração, morderam-na. A língua ficou corada de sangue, e o rapaz, arrependido, corou de vergonha. Desde aquele dia a língua tornou-se cautelosa e prudente, e,
antes de falar, pensava duas vezes.
Lições para refletir
A língua realmente tinha todo esse poder?
Explique o que motivou o coração a mandar os dentes morderem a língua?
Que lição você levará para sua vida?
É mais sábio calar-se do que falar o que não se sabe e o que não se deve.
Oração
Senhor Jesus, disseste que eras a Verdade, e nós acreditamos nisso. Queremos conhecer
a verdade sempre mais, que nossa língua seja instrumento de louvor e de benção. Amém!
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22.03

Março

A GRALHA VAIDOSA
Zeus, o pai dos deuses gregos, querendo modernizar a organização do mundo, deu a
notícia de que pretendia escolher um rei para os pássaros, e marcou uma data para que
todos eles comparecessem diante de seu trono. O critério de escolha seria a beleza, o mais
bonito seria declarado rei. Podem imaginar a falação e a cantoria entre os pássaros.
Querendo arrumar-se o melhor possível, os pássaros foram tomar banho e alisar as penas
às margens de um arroio. A gralha também estava lá no meio dos outros, só que tinha certeza de que nunca ia ser escolhida, porque suas penas eram muito feias. – “Vamos ter que
dar um jeito” – pensou ela. Depois que os outros pássaros foram embora, muitas penas
ficaram caídas pelo chão; a gralha recolheu as mais bonitas e prendeu em volta do corpo.
O resultado foi deslumbrante: nenhum pássaro era mais vistoso que ela.
Finalmente chegou o dia marcado, os pássaros se reuniram diante do trono de Zeus; Ele
examinou todo mundo, e escolheu a gralha para rainha. Já ia fazer a declaração oficial
quando todos os outros pássaros avançaram para o futuro rei e arrancaram suas penas
falsas uma a uma, mostrando a gralha exatamente como ela era.
Lições para refletir
A gralha quiz mostrar algo que não era e por isso se deu mal, é sempre assim quando
tentamos mostrar o que não somos.
O que chamou mais sua atenção na história?
A beleza precisaria ser o único critério de escolha?
Se você fosse Zeus, quais critérios usaria para fazer essa escolha?
Oração
No livro do Eclesiates, há uma passagem que diz: “vaidades das vaidades, tudo no mundo
é vaidade”, onde o sábio fala das coisas efêmeras da existência. A beleza maior está no
interior, no modo de ser e de agir. Jesus, dá-nos sabedoria! Amém!
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23.03

Março

OS MEMBROS DO CORPO
As mãos e os pés se queixavam dos outros membros, dizendo que eles toda a vida trabalhavam, mas tudo redundava em proveito do estômago, que comia sem trabalho; portanto, disseram ao estômago que se determinasse a buscar sua vida, que eles não lhe
dariam de comer.
Por muito que o estômago lhes rogou, não quiseram tomar outra determinação, e assim
começaram a negar-lhe comida: e ele enfraqueceu. Mas os pés e as mãos viram que estavam enfraquecendo junto. Então resolveram depressa alimentar o estômago; e finalmente
as forças voltaram.
A comunidade é como um corpo, onde cada órgão tem uma função diferente, e a felicidade
depende que cada um faça da melhor maneira possível a sua parte.
Lições para refletir
O que você aprendeu com esta história?
A queixa das mãos e dos pés tinha sentindo de ser?
Aqui na escola formamos uma comunidade, mas você participa de outras: a igreja, o clube,
a academia, em cada uma você tem um papel a cumprir e muito a aprender.
Oração
São Paulo comparou a Igreja com um corpo, onde Tu, Jesus, és a cabeça. Hoje queremos
rezar pela nossa comunidade, em Teu nome, para que cada um se sinta útil e valorizado.
Amém!
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24.03

Março

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
“A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. As
fontes de água doce abastecem os setores sanitários, agropecuários e industriais.
A disponibilidade de água manteve-se relativamente constante durante muito tempo, mas
agora, em muitos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. Grandes cidades, que dependem de importantes reservas
hídricas, sofrem períodos de carência do recurso, que, nos momentos críticos, nem sempre se administra com uma gestão adequada e com imparcialidade. A pobreza da água
pública verifica-se especialmente na África, onde grandes setores da população não têm
acesso à água potável segura, ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento.
Em alguns países, há regiões com abundância de água, enquanto outras sofrem de grave
escassez... Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial,
fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é
condição para o exercício dos outros direitos humanos.” (Laudato Si, 28 -29)
Lições para refletir
O Papa Francisco escreveu essa carta para toda a humanidade, preocupado com o cuidado
que é preciso ter com a natureza. O Planeta precisa de água para continuar existindo, e nós
temos que cuidar da água e economizá-la. Também é muito importante e necessário não
poluir a água dos rios e mares. Vamos ser cidadãos conscientes e ajudar neste trabalho!
Quantas vezes você precisou de água hoje? Consegue lembrar?
O que você tem feito para cuidar da água?
Oração
Senhor, nós Te louvamos pela “Irmã água que é tão casta e pura”. Dá-nos a sabedoria de
usá-la com cuidado, sem disperdiçá-la, para que as pessoas que vierem depois de nós não
morram de sede. Amém!
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25.03

Março

OS DOIS HOMENS QUE VIRAM DEUS
Numa vila polinésia, dois homens viviam continuamente em guerra entre si. A cada
pequeno pretexto, uma briga começava. A vida se tornara insuportável para ambos. Mas
também para toda a vila.
Um dia, alguns anciãos disseram a um deles:
— “A única solução, depois de tentar todos eles, é que você vá ver Deus.”
— “Ok, mas onde?”
— “Nada poderia ser mais simples. Apenas suba a montanha, e você verá Deus lá.”
O homem saiu sem hesitar para ir ao encontro de Deus.
Depois de vários dias de caminhada extenuante, chegou ao topo da montanha. Deus
estava lá esperando por ele. O homem esfregou os olhos em vão; não havia dúvida: Deus
tinha o rosto de seu vizinho briguento e desagradável.
O que Deus disse a ele, ninguém sabe. De qualquer forma, ao retornar à vila, ele não era
mais o mesmo homem.
Mas, apesar de sua gentileza e vontade de se reconciliar com o vizinho, tudo continuou
dando errado, porque o outro inventou novos argumentos para brigar.
Os anciãos disseram um ao outro:
— “É melhor ele ir ver Deus também”.
Apesar de sua relutância, eles conseguiram convencê-lo. E ele também partiu para as altas
montanhas.
E lá em cima ele também descobriu que Deus tinha o rosto do próximo.
Desde aquele dia tudo mudou e a paz voltou a reinar na vila.
Lições para refletir
O que mais chamou sua atenção na história?
Subindo a montanha eles descobriram o rosto de Deus. Como era?
“Se você quer ver Deus, olhe para o seu irmão”. Seja amigo dos seus colegas, seja solidário
quando alguém precisa de você!
Oração
Jesus amado, resumiste toda a lei em amar a Deus e aos irmãos. Ensina-nos a ver no irmão
o rosto de Deus, assim não haverá espaço para brigas e discussões. Amém!
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26.03

Março

DOMINGO DE RAMOS
Neste final de semana, iniciaremos as celebrações da Semana Santa com o Domingo de
Ramos, vamos lembrar como foi no passado?
Uma semana antes da Páscoa, Jesus entrou em Jerusalém. O povo estendia seus mantos no chão para Jesus passar; outros cortavam ramos de oliveiras e os espalhavam pelo
caminho.
O povo ia à frente do Senhor, aclamando:
— “Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas Alturas!”
Muitos perguntavam:
— “Quem é ele” E a multidão respondia:
— “É Jesus de Nazaré”. (Mt 21,1-11)
Lições para refletir
Por isso, na missa de domingo, o padre abençoará os ramos, lembrando a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. O ramo abençoado pode ser levado para casa e trará proteção divina para toda a sua família. Também, em dia de forte tempestade, os ramos podem
ser queimados como súplica e proteção.
Você costuma participar das celebrações em sua igreja?
Pegue um ramo bento e coloque em destaque em sua casa, para lembrar sempre que
Jesus é o Rei da casa e dos corações.
Oração
Jesus amado, nesta semana vamos caminhar Contigo, participando das celebrações com
nossas família. Lembrando sua paixão, morte e ressurreição, queremos renovar a nossa fé
e alegrar-nos com a vida. Amém!
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29.03

Março

A ARANHA E A LAGARTIXA
Uma aranha se gabava de ser a maior comedora de mosquitos de uma casa. Então, a
lagartixa propôs uma disputa: Quem conseguiria pegar mais mosquitos naquele dia?
A aranha topou e começou a organizar o seu plano.
A lagartixa, no entanto, foi ver se tinha mosquitos no lado de fora da casa, aproveitando
que o dia estava bem quente.
A aranha escolheu o melhor canto da casa e foi tecendo sua teia, preocupando-se em fazer
fios mais fortes que o habitual.
O plano da aranha era fazer a maior teia possível. Porém, os donos da casa ligaram o ar-condicionado. O frio espantou os mosquitos, para tristeza da aranha e deleite da lagartixa.
Lições para refletir
A aranha traçou uma estratégia para uma situação, porém, devido ao ar condicionado, os
mosquitos escaparam, e assim ela perdeu a aposta.
Você costumar planejar as suas tarefas diárias, de que forma?
Você faz planos para o seu futuro?
Planejar é muito importante, mas é preciso se adaptar às mudanças.
Oração
Amado Jesus, vivemos em um tempo que exige muita flexibilidade e capacidade de inovar
e transformar. Dá-nos sabedoria para discernir o que precisa ser mudado e o que devemos conservar. Amém!
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30.03

Março

AS QUATRO VELAS
Quatro velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso que se
podia ouvir o diálogo que travavam: A primeira vela disse:
— Eu sou a Paz! Apesar de minha luz, as pessoas não conseguem manter-me, acho que vou
apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou totalmente.
A segunda vela disse:
— Eu me chamo Fé! Infelizmente sou muito supérflua. As pessoas não querem saber de
mim. Não faz sentido continuar queimando.
Ao terminar sua fala, um vento levemente bateu sobre ela, e esta se apagou.
Sussurrando baixinho e triste, a terceira vela se manifestou:
— Eu sou o Amor! Não tenho mais forças para queimar. As pessoas me deixam de lado,
só conseguem se enxergar, esquecem-se até daqueles à sua volta que lhes amam. E sem
esperar, apagou-se.
De repente... entrou uma criança e viu as três velas apagadas.
— O que está acontecendo? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso,
começou a chorar.
— Não tenha medo criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu
sou a Esperança. A criança, com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava e acendeu
todas as outras...
Lições para refletir
A esperança é uma virtude que recebemos em semente no batismo. Ao longo da vida,
precisamos fazê-la crescer, pois é ela que não nos permite desanimar.
Qual eram os nomes das velas? E o que o nome de cada vela significa para você?
Qual foi a última que ficou acesa?
Oração
Trindade Santa, recebemos no dia de nosso batismo a virtude da esperança. Educa o nosso
olhar, o nosso pensar e o nosso agir, para que possamos semear no mundo a esperança.
Amém!
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Março

ADIVINHA O QUANTO TE AMO
Era hora de ir para a cama, e o Coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do Coelho
Pai. Ele queria ter certeza de que o Coelho Pai estava ouvindo.
— Adivinha quanto eu te amo? – disse ele.
— Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar – respondeu o Coelho Pai.
— Tudo isso – disse o Coelhinho, esticando seus bracinhos o máximo que podia.
Só que o Coelho Pai tinha os braços mais compridos. E disse:
— E te o amo tudo isto! Hum, isso é um bocado, pensou o Coelhinho.
— Eu te amo toda a minha altura – disse o Coelhinho.
— E eu te amo toda minha altura - disse o Coelho Pai.
Puxa, isso é bem alto, pensou o Coelhinho. Eu queria ter os braços compridos assim. Então
o Coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na
árvore.
— Eu te amo até as pontas dos dedos de meus pés!
— E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés – disse o Coelho Pai, balançando o
filho no ar.
— Eu te amo à altura de meu pulo! – riu o Coelhinho, saltando para lá e para cá.
— E eu te amo à altura do meu pulo! – riu também o Coelho Pai, e saltou tão alto que suas
orelhas tocaram os galhos das árvores.
— Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio – gritou o Coelhinho.
— Eu te amo até depois do rio, até as colinas – disse o Coelho Pai.
É uma bela distância, pensou o Coelhinho.
Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então ele olhou além das copas das
árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior do que o Céu.
— Eu te amo até a Lua! – disse ele, e fechou os olhos.
— Puxa, isso é longe – disse o Coelho Pai. Longe mesmo!
O Coelho Pai deitou o Coelhinho na sua caminha de folhas. E então se inclinou para lhe dar
um beijo de Boa Noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo:
— Eu te amo até a lua...Ida e volta!.
Lições para refletir
O amor de Deus para conosco foi tão grande que Ele deu seu filho Jesus para nos salvar, e
Ele cuida até hoje de toda a humanidade.
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Você já falou para quem cuida de você o quanto o(a) ama?
Vamos fazer um propósito, assim que voltaramos para casa, vamos dizer o quanto amamos nossa família.
Oração
Senhor, vamos celebrar na próxima semana a maior prova de amor que nos deste. Jesus,
você entregou sua vida para vencer a morte e nos reconciliar Contigo. Ajuda-nos a participar bem do Tríduo Pascal. Amém!
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Abril
“A felicidade é uma descoberta e um caminho a
percorrer confiante e alegre.”
Madre Mazzarello
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01.04

Abril

QUINTA-FEIRA SANTA
ELE É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA
Jesus viveu até 30 anos com sua família e foi carpinteiro.
Ele pregou na Palestina, sua terra, por três anos, de 30 a 33.
Escolheu 12 apóstolos para segui-lo.
Ele realizou muitos milagres e sinais.
Foi injustamente acusado pelas autoridades, por judeus e romanos, por inveja, e porque
Ele disse que era filho de Deus.
No julgamento foi condenado à morte e crucificado, punição usada pelos romanos
naquela época.
Três dias após a sua morte, como previsto por Ele, Ele apareceu para muitos.
Estava vivo, ressuscitado, e no seu corpo havia sinais da crucificação.
Seus apóstolos, que após sua morte, assustados e angustiados, fugiram para as regiões
vizinhas, ao ver Jesus ressuscitado, se encontraram juntos e cheios de coragem e alegria,
anunciando a todos, em todo o mundo, esse fato incrível: que depois da morte há vida, e
que Jesus é Deus.
Lições para refletir
Você conhecia a história de Jesus?
O que mais lhe marcou sobre o que você ouviu falar de Jesus?
A ressurreição é o fato mais importante do cristianismo, pois por meio dela Jesus venceu a
morte e deu a todos nós a certeza da vida eterna.
Oração
Amado Jesus, hoje iniciamos o Tríduo Pascal, vamos viver dias intensos de oração, caminhando Contigo na Instituição da Eucaristia, no julgamento e crucificação e, sobretudo,
nos alegraremos, porque com a Tua ressurreição venceste a morte. Faz com que nossa
alegria anuncie a vida plena que vem de Ti. Amém!
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A VIDA VENCEU
“Que grande alegria, Senhor rei dos céus... tu ressuscitaste, eu posso te ver, estás conosco
para sempre”.
Até Jesus ressuscitar, a humanidade pensava que não existiria vida após a morte. Com a
ressurreição, sabemos que Deus não criou o ser humano para morrer, e acabar sua história na sepultura, mas nos criou para um dia estarmos na sua frente e ver a luz de sua face.
Padre Zezinho compara a morte com um túnel, tem luz antes e depois, mas é uma estrada
só. Quem vive bem aqui continuará a viver bem após a passagem pelo túnel.
Depois da ressurreição de Jesus, não precisamos ter mais medo de morrer. Jesus nos deu
a certeza de que caminhamos para uma vida eterna e feliz, na qual não morreremos mais.
Jesus libertou-nos da morte e nos deu a vida!
No entardecer do primeiro dia, ainda em silêncio o mundo dormia, mas de repente uma
grande luz brilhou, Jesus ressuscitou, e com amor nos dará a cada dia muita paz e muita
alegria.
Lições para refletir
Como você celebrou a Páscoa?
Você foi a alguma Igreja?
Viver com a certeza da ressurreição é renovar a cada dia a esperança e a alegria, pois Jesus
está conosco para sempre!
Oração
Jesus amado, obrigada por ter vencido a morte. Obrigada por ter nos dado a vida eterna.
Obrigada por ter dado a Tua vida para que nós tivéssemos vida. Ajuda-nos a ser felizes e
gratos por tão grande presente. Amém!
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JESUS APARECE A MADALENA
Era costume do povo Judeu ungir o corpo dos falecidos, mas como Jesus morrera no Período em que eles celebravam a Páscoa, as mulheres não puderam fazê-lo no sábado.
Então Maria Madalena, uma discípula de Jesus, levantou-se de madrugada e foi até o
sepulcro. Mas espantou-se, ao ver que a pedra que fechava o sepulcro havia sido retirada.
Pôs-se a chorar, sem saber onde estava o corpo do seu Senhor. Neste momento, lhe aparecem dois anjos e lhe perguntam:
— “Mulher, por que choras?” ela respondeu:
— “Levaram Jesus, e não sei onde o puseram”. Assim que ela acabou de falar, olhou para
atrás e viu Jesus de pé. Mas não o reconheceu, pensou que fosse o jardineiro do lugar.
Jesus se deu a conhecer e lhe deu a missão de anunciar a notícia mais maravilhosa de
todos os tempos, Ele ressuscitou.
Lições para refletir
Para que Maria Madalena vai cedo ao túmulo?
Qual foi a notícia que Maria Madalena deveria dar aos discípulos?
Maria Madalena, segundo as escrituras, é a primeira a ver o mestre, e recebe a missão de
anunciar a boa nova da ressurreição aos discípulos.
Oração
Que grande alegria, Jesus, saber que a morte foi vencida, o sepulcro está vazio, e a nossa
esperança foi renovada. Faz que possamos, como Madalena, dizer a todos que não fiquem
tristes, pois Jesus está vivo. Amém!
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OS DISCÍPULOS DE EMAÚS
Como os discípulos achavam que tudo tinha acabado com a morte de Jesus, decidiram
voltar à vida normal.
Dois deles caminhavam para um povoado chamado Emaús, no mesmo dia da ressurreição.
Jesus se aproxima deles, e eles não o identificam. Jesus lhes perguntou:
— “Tu és o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias?” Sem dizer quem Ele era,
Jesus falou de Abrão e dos profetas. Quando estavam entrando em Emaús, Jesus mostrou
que iria mais adiante, então os discípulos disseram-lhe:
— “Fica conosco, Senhor! O dia se vai e a noite vem”.
Jesus entrou, e, durante a refeição, ao partir o pão, os discípulos perceberam que era Jesus.
No mesmo instante os discípulos correram de volta a Jerusalém para contar a boa nova
aos outros discípulos. (Cf. Lc 24,13-25)
Lições para refletir
Você acha que a tristeza impedia os discípulos de reconhecerem Jesus?
Esse partir o pão os lembrou de qual momento?
Todas as vezes que o padre consagra o pão e o vinho se repete esse gesto de Jesus. O pão
e o vinho se mudam em corpo e sangue Dele. Toda vez que comungamos recuperamos as
forças para viver em comunidade.
Oração
Foi ao partir do pão que os discípulos o reconheceram. Em cada Missa esse milagre se
renova. Senhor, ajuda-nos a participar com fé e devoção desse mistério, todos os domingos, para termos força de anunciar a todos que Tu estás vivo. Amém!
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JESUS APARECE AOS DISCÍPULOS
Após a morte de Jesus, alguns discípulos tentaram voltar às antigas atividades, lembram-se dos discípulos de Emaús? Os outros ficaram fechados em casa com medo dos judeus.
Na tarde do mesmo dia, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse:
— “A paz esteja com vós!”, e em seguida soprou sobre eles e disse:
— “Recebei o Espírito Santo. Os pecados que perdoastes ficarão perdoados; os pecados
que não perdoardes não serão perdoados”. (Cf. Jo 20, 19-23)
Por isso é que temos na Igreja o sacramento da Reconciliação, foi Jesus que mandou que
os apóstolos assim o fizessem.
Nós também recebemos o Espírito Santo no dia do nosso Batismo, nos tornando, assim,
casa do Espírito Santo.
Lições para refletir
Para que Jesus soprou sobre os discípulos?
O Espírito Santo veio esclarecer o que os discípulos ainda não haviam entendido, e ainda
hoje é Ele que põe em nós as palavras certas e o desejo de sermos bons, seguindo o que
Jesus ensinou.
Oração
Amado Jesus, imaginamos a alegria que os discípulos sentiram ao ver-Te ressuscitado, eles
estavam morrendo de medo. O presente que destes a eles, O Espírito Santo, fez o medo ir
embora. Queremos ser Teus discípulos, cuidando com carinho do Espírito Santo que nos
deste no dia do nosso Batismo. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

78

09.04

Abril

MAS JESUS ESTÁ MORTO OU VIVO?
"Mas Jesus está morto ou vivo?" A pequena Lúcia perguntou à avó. Para dizer a verdade,
já fazia um tempo que ela fazia essa pergunta em sua cabeça, o pároco havia chegado à
escola maternal e explicado por muito tempo que Jesus havia sido crucificado e enterrado.
A avó entendeu muito bem a pergunta da neta, abriu o evangelho, leu alguns fatos: as
mulheres foram ao túmulo na manhã seguinte ao sábado e encontraram o túmulo vazio!
E ali estava um Anjo anunciando que Jesus estava vivo! Ele ressuscitou, foi glorificado pelo
Pai que não o deixou na sepultura! E Lucia estava cheia de alegria.
Alguns dias depois, a avó foi com Lucia para a missa de domingo. Havia um padre no meio
do altar e, entre os bancos, estavam poucas pessoas, um pouco tristes e entediadas.
Até as canções que uma mulher do primeiro banco cantou eram baixas, lentas, cantadas
por poucos e sem convicção. Então, depois de olhar muito bem, Lucia disse à avó: "Mas
eles sabem que Jesus ressuscitou?".
Lições para refletir
A comunidade comunicava a alegria do Cristo Ressuscitado?
Lúcia tinha razão ou não de fazer aquela pergunta à sua vó?
Santa Terezinha costumava dizer: “Tristeza e melancolia, as quero fora da casa minha”. A
alegria precisa ser o distintivo dos cristãos.
Oração
Senhor, nós cremos que Jesus ressuscitou e que está junto a Ti. Faz com que nosso entusiasmo testemunhe que a vida venceu a morte, e que nossos encontros na comunidade
sejam repletos de alegria. Amém!
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O PAI MISERICORDIOSO
Um homem rico tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai:
— “Pai, quero receber todo o dinheiro que tenho por direito”. O pai assim fez. O jovem,
tendo recebido muito dinheiro, partiu em viagem, e perdeu tudo se divertindo.
Quando não tinha mais nada, nem mesmo o que comer, a fome chegou até ele. Então esse
jovem pôs-se a buscar trabalho, e encontrou um emprego como guardador de porcos.
Faminto, observava os animais se alimentando e pensou: as pessoas que trabalham para o
meu pai têm alimento em abundância, e eu aqui morrendo de fome! Voltarei até o meu pai
e pedirei perdão pelo comportamento equivocado que tive e direi a ele que me contrate
para trabalhar lá. O jovem partiu; quando se aproximou da casa da família, o pai logo lhe
viu, e chorando correu ao encontro do filho para abraçá-lo.
— “Pai, não sou mais digno de ser seu filho, porque me comportei muito mal” – o
rapaz disse.
Porém o pai o abraçou e mandou os servos trazerem a veste mais bela e colocá-la no filho.
Depois disso, organizaram um banquete para festejar o retorno dele.
O filho mais velho, indignado com o pai, por ter perdoado o irmão, disse-lhe: “por todos
esses anos sempre me comportei bem e o senhor nunca organizou uma festa para mim.
Meu irmão, que jogou fora todo o dinheiro sem responsabilidade, foi acolhido por você
com um rico banquete”.
— “Filho, você está sempre comigo e o que é meu é seu. Mas é preciso festejar porque seu
irmão se comportou mal e agora está arrependido” – o pai respondeu.
Lições para refletir
Quantos filhos havia na história?
Você acha que a atitude do pai foi certa ou errada?
Oração
Amado Jesus, obrigada por ter nos ensinado que o Pai está sempre esperando que retornemos para o convívio Dele e dos irmãos. Faz com que não julguemos ninguém e nos
alegremos com toda tentativa de bem. Amém!
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AS MOEDAS CAÍDAS DO CÉU
Era uma vez uma pobre menina, cujos pais haviam morrido. Era tão pobre que não tinha
nem quarto para morar, nem cama para dormir; nada mais possuía além da roupa do
corpo e um pedacinho de pão, que uma pessoa caridosa lhe havia dado.
Contudo, era uma menina muito boa e piedosa.
Como se achava completamente abandonada de todo o mundo, pôs-se a vaguear de cá e
de lá pelos campos, confiando-se à guarda do bom Deus.
No caminho, encontrou um mendigo, que lhe disse:
— Pelo amor de Deus, dá-me alguma coisa para comer! Estou com tanta fome!
A menina deu-lhe o pedaço de pão que tinha, dizendo-lhe:
— Deus lhe ajude. E continuou o caminho. Logo depois encontrou uma menina que chorava e disse-lhe:
— Tenho tanto frio na cabeça! Dá-me alguma coisa para cobrir-me.
Ela tirou prontamente o gorro e deu-lhe.
Pouco mais adiante, encontrou outra menina que estava franzida de frio e não tinha sequer
um casaquinho para se agasalhar. Ela tirou o seu e entregou-lhe. Finalmente, mais além,
outra menina pediu-lhe a saia; ela imediatamente lhe deu a sua.
Por fim, chegou a um bosque e já caía a noite; aproximou-se lhe outra menina e lhe pediu
a blusa; a boa criatura pensou:
É já noite escura, ninguém me verá. Portanto, posso bem dar-lhe a minha blusa.
Despiu-se e entregou a blusa à menina..
Depois de ficar sem nada, sem um farrapo no corpo, ficou lá no bosque muito sozinha.
Mas, no mesmo instante, as estrelas do céu puseram-se a cair, e ela viu, com assombro,
que eram lindas moedas reluzentes.
E embora ela tivesse se despojado da sua blusa, tinha uma completamente nova, de finíssima seda a cobrir-lhe o corpo. Então, apanhou e recolheu as lindas moedas, e ficou rica
para o resto da vida.
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Lições para refletir
O que você mais gostou na história?
A menina foi muito generosa, você não acha? E você, costuma partilhar o que você tem?
Lembre-se, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Não tenha
medo de ser generoso, tudo que fazemos pelo outro retorna para nós em alegria.
Oração
A caridade é a rainha de todas as virtudes. Jesus querido, ensina-nos a ser generosos,
desapegados, e sempre prontos a fazer o bem, particularmente para os mais necessitados.
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O SEGREDO DOS PEIXES VERMELHOS
Dois peixinhos viviam em um aquário. Nadando preguiçosamente em círculos, eles também tiveram tempo de filosofar.
Um dia, um peixe perguntou ao outro:
"Você acredita em Deus?".
"Claro!".
"E como você sabe?"
"Quem você acha que muda a água todos os dias?"
A vida flui dentro de nós como um rio quieto, e é um milagre, você não acha?
Mas também nos acostumamos a milagres.
Todo dia é um presente totalmente novo, uma página em branco para escrever.
Deus muda a água todos os dias.
Deus não morre o dia em que paramos de acreditar Nele, mas nós morremos o dia que
a nossa vida deixa de ser iluminada pelo brilho constante e renovada dia a dia, por um
milagre cuja origem está além de qualquer razão.
Lições para refletir
Sobre o que os peixinhos estavam conversando?
Deus morre quando deixamos de crer Nele?
Deus cuida de nós por meio das pessoas que nos rodeiam, e nós cuidamos também para
que sejamos sinal do amor Dele para os irmãos.
Oração
Bom Jesus, faz com que possamos reconhecer que Tu nos amas muito, e que a cada dia
conta conosco para tornar esse mundo mais bonito e feliz. Faz com que sejamos testemunhas do milagre de cada amanhecer. Amém!
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A FLORESTA
Certo dia, um incêndio eclodiu em uma floresta movimentada. Todo mundo fugiu, em
pânico. Apenas permaneceram um cego e um coxo, que foram deixados para trás. Com
medo, o cego estava se dirigindo para frente do fogo.
"Não vá!", o homem coxo gritou com ele. "Você vai acabar no fogo!"
"Para que lado então?", perguntou o cego.
"Eu posso lhe mostrar o caminho", disse o coxo, "mas não posso correr. Se você me pegar
em seus ombros, nós dois poderíamos fugir muito mais rápido e ficar em segurança."
O cego seguiu o conselho do coxo. E os dois foram salvos juntos.
Se soubéssemos reunir nossas experiências, nossas esperanças e decepções, nossas feridas e nossas conquistas, poderíamos facilmente salvar a todos.
Lições para refletir
As pessoas lembraram dos dois portadores de necessidade especial?
Qual foi a solução que eles encontraram?
Todos nós temos nossas falhas, mas nunca devemos ser tão egoístas a ponto de não ajudar
quem está correndo perigo. Sozinhos podemos correr mais rápido, mas juntos podemos
ir mais longe.
Oração
Amado Jesus, quantos bons exemplos recebemos das pessoas que são portadoras de
alguma necessidade especial. Na verdade, cada um de nós tem alguma dificuldade em
algo, ninguém é super. Ensina-nos a aceitar as nossas fragilidades e limites, e pôr a disposição dos outros os nossos talentos, pois juntos somos mais fortes. Amém!
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MEDO DE DORMIR
Era uma noite escura e muito chuvosa, Pedrinho deitou-se em sua cama para dormir. Como
a chuva estava forte, os trovões vinham repentinamente e faziam grandes estrondos que
assustavam Pedrinho.
O garoto, com muito medo da chuva, não conseguia dormir, e logo chamou sua mãe. A
mãe de Pedrinho veio ao quarto do garoto, sentou-se na cama ao lado dele, e lhe contou:
— Filho, os medos estão dentro de nossa cabeça, a chuva é só um fenômeno da natureza,
e o trovão faz parte dela. Apesar de o barulho lhe dar medo, a chuva é muito boa, pois rega
a terra e nos garante saúde e bons alimentos.
Já a escuridão da noite é o momento do sol iluminar o dia de outras pessoas no mundo, e
pela manhã ele volta para nos trazer luz novamente.
Pedrinho viu que todo aquele medo era apenas uma criação de sua cabeça, e que não
havia nada de ruim. Logo Pedrinho caiu no sono, e dali em diante não teve mais medo da
chuva e nem da escuridão da noite.
Lições para refletir
Ter medo é algo natural, e pode até nos precaver de alguns riscos, mas não pode nos
paralisar, precisamos olhar para o medo de frente e dizer: e sou mais forte que você!
Você tem algum medo?
O que a mãe do Pedrinho ensinou?
Oração
Amado Jesus, nós Te agradecemos pelo dom da chuva, do dia e da noite. Agradecemos por
nossos pais que nos amam e nos ensinam a vencer o medo e a termos coragem. Cuida de
nós para que, seguros do Teu amor e cuidado, tenhamos a fé forte que vence os medos.
Amém!
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O CANTO DO PÁSSARO
Uma garotinha muito arteira sempre se machucava entre suas brincadeiras. Um dia, ao
andar de bicicleta, passou rápido por uma lombada e caiu, e logo se perguntou:
— “Onde está Deus que não me salva dos tombos?”
Ao perguntar, um passarinho cantou, e isso deixou a menina feliz!
Num outro dia, a menininha, brincando de pega-pega, caiu e ralou o joelho, e se
perguntou novamente:
— “Onde está Deus, que me deixa cair e machucar?”
O passarinho, na árvore, logo cantou, e a menina mais uma vez se alegrou!
E assim, a garotinha percebeu que Deus estava presente em todos os lugares, e que o
canto dos pássaros representava Deus nas pequenas coisas, e na alegria de viver.
A menina também percebeu que Deus não poderia livrá-la sempre de tudo, mas que poderia reerguê-la com alegria e fé para continuar em frente.
Lições para refletir
Agora fique em silêncio. Pense em uma coisa bem linda que aconteceu nesse final de
semana. Saiba que Deus é que possibilita todas as coisas que acontecem na sua vida. Ele
ama muito você.
A menina teve duas atitudes em relação a Deus. Quais foram?
A que conclusão ela chegou?
Oração
Querido Jesus, obrigado por nos revelar que Deus é Ábba, paizinho, que nos ama e está
sempre perto de nós. Jesus, nós queremos reconhecer Deus nas pequenas situações de
cada dia. Nós Te pedimos, hoje, pelos povos indígenas, para que sejam respeitados em
seus direitos e em suas culturas. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

86

20.04

Abril

CADA UM CONTA A HISTÓRIA A PARTIR DE SI
Numa empresa trabalhavam na mesma equipe um homem e um leão. O chefe decidiu
mandá-los juntos para realizar um trabalho na floresta. Mais que imediatamente começaram a brigar, um se achando melhor do que o outro, o homem se achava mais inteligente,
e o leão acreditava ser o mais forte.
Andaram, andaram, e, no meio da floresta, encontraram uma estátua de um homem
matando um leão. O homem se alegrou e disse ao leão:
— “Você viu quem é o mais forte? Nós sim que somos os reis dos animais”.
O leão deu uma risadinha e disse:
“Foi um homem que fez a estátua, teria sido ao contrário, se o leão tivesse feito a estátua”.
Lições para refletir
Todos sabemos que o leão é considerado o rei da floresta. Mas nesta história, o homem
diz ser ele o rei, e o leão, de modo muito sábio, não discute.
A atitude do homem foi correta?
É realmente necessário dizer que se é o maior e o melhor?
Oração
Senhor, Tu nos fizeste pouco menor que os Anjos, e deste a terra, e tudo que há nela, para
que a cuidássemos com carinho. Hoje queremos rezar por todos aqueles que lutam pela
defesa da natureza, para que não desanimem de tão grande missão. Amém!
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A RIQUEZA DA HONESTIDADE
Em um povoado, havia um lenhador que todos os anos, antes do inverno, costumava entrar
na mata, para escolher uma árvore que iria manter o asilo da cidade aquecido durante o
inverno.
Passado algum tempo, resolveu descansar um pouco. Recostou o machado na árvore e
virou-se para sentar, mas tropeçou numa raiz velha e retorcida, e antes que pudesse pegá-lo, o machado caiu pela ribanceira abaixo, indo parar no rio!
O pobre lenhador esquadrinhou as águas tentando encontrar o machado, mas aquele trecho era fundo demais. O rio continuava correndo com a mesma tranquilidade de sempre,
ocultando o tesouro perdido.
— “O que hei de fazer? Perdi o machado! Como vou dar de comer aos meus filhos?” – gritou
o lenhador.
Começou a rezar, e apareceu-lhe um Anjo do Senhor que lhe perguntou a razão daquele
desespero.
— “Por que você esta sofrendo tanto?” – perguntou, em tom amável. O lenhador contou
o que acontecera , e o Anjo mergulhou em seguida, tornando a aparecer na superfície
segundos depois com um machado de ouro.
— O lenhador pensou em todas as coisas lindas que poderia comprar para os filhos, com
todo aquele ouro! Mas o machado não era dele, então balançou a cabeça, dizendo:
— “Meu machado era de aço”.
O Anjo colocou o machado de ouro na barranca do rio. Mergulhou mais uma vez. Tornou
a subir à tona. Desta vez, trouxe o machado perdido.
— “Esse é o meu! É o meu, sim; sem dúvida!”
— “É o seu” – disse o Anjo, – e agora também o de ouro é seu. É um presente do rio, por
você ter dito a verdade.
Ao anoitecer, o lenhador voltou para casa com os dois machados às costas, assobiando
contente e pensando em todas as coisas boas que eles iriam trazer para sua família.
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Lições para refletir
Hoje em dia, em nossa sociedade, ouvimos falar de muitas pessoas desonestas, especialmente na política. Por isso é importante estudar bastante, para que no futuro, com muita
honestidade, possamos ser profissionais responsáveis e honestos, para ajudar a conduzir
o nosso país, com a profissão que escolhermos.
Você faria o mesmo que o lenhador?
Vale a pena ser honesto?

Oração
Bom Jesus, aprendemos com o lenhador a riqueza da honestidade. Ensina-nos a nunca
mentir, a não desejar o que é dos outros, e a jamais pegarmos o que não é nosso. Desta
forma viveremos sempre na Tua presença e teremos Tua eterna amizade. Amém!
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LIDANDO COM OS ERROS
Um feiticeiro africano conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminha com
agilidade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante.
O aprendiz blasfema, levanta-se, cospe no chão traiçoeiro, e continua a acompanhar seu
mestre. Depois de longa caminhada, chegam a um lugar sagrado. Sem parar, o feiticeiro dá
meia volta e começa a viagem de volta. – Você não me ensinou nada hoje — diz o aprendiz
— levando mais um tombo.
E o mestre responde:
— Ensinei sim, mas você parece que não aprende, estou tentando lhe ensinar como se lida
com os erros da vida.
— E como lidar com eles?
O feiticeiro olha para ele e responde:
— Como deveria lidar com seus tombos. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu,
devia procurar aquilo que fez você escorregar.
Lições para refletir
É assim que acontece muitas vezes conosco, perdemos a oportunidade de crescer e aprender com nossos erros, por não prestar atenção na lição que eles nos trazem... esquecemos
da frase: "Experiência não é o que acontece com você, mas o que você fez com o que
aconteceu com você" , ou ainda: Experiência é o nome que damos aos nossos erros".
O mestre estava certo?
O que era necessário para que o discípulo aprendesse?
Oração
Querido Jesus, Tu sempre desejaste o bem para todos, também para aqueles que Te fizeram o mal. Quem faz o mal recebe o mal. Faz com que paguemos sempre o mal com o
bem, e que jamais tramemos o mal para ninguém. Amém!
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ALIMENTANDO A BONDADE
O neto aproxima-se do avô, cheio de raiva no coração, porque seu melhor amigo havia
cometido uma injustiça.
O velho diz:
— Deixe-me contar-lhe uma história. Muitas vezes senti grande ódio daqueles que “aprontaram” –, especialmente quando percebia a maldade, ou quando eles não se arrependiam.
Todavia, com o tempo, aprendi que o ódio nos corrói, mas não fere nosso inimigo. É como
tomar veneno ao desejar que o inimigo morra. Passei a lutar contra esses sentimentos.
E o experiente homem continuou:
— Tenho a sensação de que existem dois lobos dentro de mim. Um dos lobos é bom, só
quer o bem e não magoa ninguém. Esse lobo vive em harmonia com o Universo ao seu
redor, e não se ofende, não fica vendo só agressões nos episódios que não entende. Esse
lobo só luta quando é certo lutar e, quando luta, o faz da maneira correta.
Mas, ah! O outro lobo é cheio de raiva. Mesmo pequeninas coisas provocam sua ira! Ele
briga com todos, o tempo todo, sem motivo. Não consegue nem pensar, porque sua raiva
e seu ódio são tão grandes que gastam toda sua energia mental.
É uma raiva inútil, porque não mudará o mundo!
Às vezes, é difícil conviver com os dois lobos dentro de mim, porque ambos tentam dominar meu espírito.
O garoto – atento – olhou intensamente nos olhos do avô e, carinhosamente, perguntou- lhe:
— Qual deles vence, vovô?
O avô sorriu e respondeu baixinho:
— Aquele que eu alimento mais frequentemente.
Lições para refletir
Quais são os dois lobos que temos dentro de nós?
Como fazer para alimentar o lobo bom?
Oração
Senhor, como Paulo, muitas vezes, fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem
que queremos. Nós Te pedimos, aumenta em nós o desejo de sempre perdoar e querer o
bem! Amém!
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A PARÁBOLA E A VERDADE
Um dia, a Verdade decidiu visitar os homens, sem roupas e sem adornos, tão nua como
seu próprio nome.
E todos lhe viravam as costas de vergonha ou de medo, e ninguém lhe dava as boas-vindas.
Assim, a Verdade percorria os confins da Terra, criticada, rejeitada e desprezada.
Uma tarde, muito desconsolada e triste, encontrou a mentira, que passeava alegremente,
trajando um belo vestido e adornos, muito elegante.
— Verdade, por que você está tão abatida? — perguntou a mentira.
— Porque devo ser muito feia e antipática, já que os homens me evitam tanto! — respondeu a
amargurada Verdade.
— Que disparate! — Sorriu a mentira. — Não é por isso que os homens evitam você. Tome.
Vista algumas das minhas roupas, use uma de minhas máscaras, e veja o que acontece.
Então, a Verdade pôs algumas das lindas vestes da mentira, e, de repente, por toda parte
onde passava era bem-vinda e festejada.
Lições para refletir
Ser verdadeiro não é fácil, pois muitas vezes a verdade dói, porém dizer a verdade é sempre a melhor escolha.
Por que as pessoas se afastavam da verdade?
Você diz a verdade para seus pais e professores?
Oração
Querido Jesus, vivemos em um mundo que não gosta muito da verdade. Ensina-nos a dizer
sempre a verdade, sem faltar com a caridade. Amém!
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A LEBRE E A TARTARUGA
— “Tenho pena de você” –, disse uma vez a lebre à tartaruga: “pois você é obrigada a andar
com a sua casa nas costas, não pode passear, correr, brincar, e livrar-se de seus inimigos”.
— “Guarda a sua compaixão” – disse a tartaruga – “pesada como sou, e você ligeira, como
se gaba, apostemos que eu chego primeiro do que você a qualquer meta que nos proponhamos a alcançar”.
— “Está feito”, disse a lebre: “só pela graça, aceito a aposta”.
Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho; a lebre, que a via, pesada, ir remando em
seco, ria-se; e pôs-se a saltar, a divertir-se; e a tartaruga ia-se adiantando.
— “Olá! Camarada”, disse-lhe a lebre, você não cansa, assim! Que galope é esse? Olha que
eu vou dormir um pouquinho.
E se bem o disse, melhor o fez; para escarnecer da tartaruga, deitou-se, e fingiu dormir,
dizendo: “sempre hei de chegar a tempo”. De súbito olha; já era tarde; a tartaruga estava
na meta, e, vencedora, lhe retribuía os seus deboches:
— “Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza a uma lebre!”
Lições para refletir
A lebre agiu bem?
O que a tartaruga lhe ensinou nesta história?
Não somos iguais, cada qual tem habilidades diferentes. Juntos podemos somar e ser mais
felizes. O que não podemos fazer é subestimar a força e a capacidade dos outros.
Oração
Amado Jesus, a graça da vida está em viver cada dia como se fosse o último, cada qual do
seu jeito e com o seu ritmo. Do que adianta correr e ficar ansiosos, se perdemos a beleza
da paisagem, do canto dos pássaros e do sorriso de nossos amigos. Obrigada por esse dia,
ajuda-nos a perceber a beleza de cada instante. Amém!
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CIÚMES, COISA FEIA
O rei Henrique gostava muito de Jorge, e o nomeou conselheiro do reino, havia, porém um
servo muito ciumento que almejava ser conselheiro.
Certo dia o rei elogiou Jorge em público, o servo ficou muito irritado com isso, e passou a
dizer pelos corredores do palácio:
“Se Henrique fosse mesmo tão inteligente como diz o rei, ele saberia responder essas três
perguntas: Quantas estrelas existem no céu? Onde está o centro da terra? E qual a coisa
mais importante a ser realizada na vida de um ser humano?”
O rei logo ficou sabendo das murmurações do servo ciumento e resolveu submeter Jorge
ao interrogatório.
Jorge não se acanhou, e, para a primeira pergunta, trouxe uma ovelha bem gorda e peluda,
e disse:
— “As estrelas do céu são tantas quanto os pelos dessa ovelha, se quiser pode contar”.
Para responder a segunda pergunta, Jorge desenhou alguns riscos no chão e colocou uma
barra de ferro, e disse ao servo:
— “Este é o centro, se quiser pode medir”. E quanto à última pergunta, ele respondeu
assim:
— “A coisa mais importante que um ser humano pode fazer é o que ele pode fazer junto às
pessoas que lhe estão próximas no momento presente”.
Lições para refletir
O ciúme é um sentimento que não nos faz bem, e pode estragar muitos relacionamentos.
Se você sente ciúme, tente observar os seus sentimentos, e busque uma solução diferente,
procure compreender a situação, sempre podemos mudar para melhor!
Você achou que Jorge respondeu corretamente?
Oração
Amado Jesus, nós Te agradecemos pelas pessoas que convivem diariamente conosco, elas
são presentes do Teu amor para conosco. Ensina-nos a valorizar os dons e talentos de cada
uma, e que jamais exista em nós o ciúmes e a inveja. Amém!
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TODOS SÃO IMPORTANTES
O leão dormia esparramado, aproveitando a sombra de uma grande árvore. Um ratinho
atrevido, e sem noção do perigo, começou a correr na face do leão, até que esse acordou, e
perdendo a paciência, abriu a boca para devorá-lo. Mas o ratinho esperto fez uma carinha
de inocente e suplicou o perdão da grande fera, implorando:
— “Oh rei leão, poupe minha vida, que eu certamente retribuirei sua gentileza”.
O leão o olhou com compaixão, deu uma risadinha, e mesmo descrendo da promessa do
ratinho sapeca, o deixou ir.
Porém, três dias depois, o leão caiu em uma armadilha deixada pelos caçadores, e começou a rugir e a espernear.
O ratinho ouviu todo aquele barulho e, curioso, foi ver; deparou-se com o grande leão
preso e enrolado na rede dos caçadores. Mais do que depressa se pôs a roer as cordas e
libertou o leão, dizendo-lhe:
— “Você riu de mim, quando eu disse que poderia ajudá-lo um dia!”. O leão ficou muito
feliz, e, daquele em dia, os dois se tornaram grandes amigos.
Lições para refletir
Às vezes desprezamos algumas pessoas, sem procurar ver as qualidades que elas têm, e
por isso perdemos muitas oportunidades de encontrar novos amigos.
O leão acreditou que poderia ser ajudado por um rato?
O que a história nos ensina?
Oração
Querido Jesus, somos tão diferentes uns dos outros, tamanho, força, cor, inteligência,...,
mas cada um de nós está aqui por uma razão, sendo todos muito importantes e necessários. Olha por nós, Senhor, para que não menosprezemos a força dos que parecem mais
frágeis e desprovidos. Amém!
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DIA DE SÃO FELIPE E SÃO TIAGO
Hoje celebramos a festa de dois discípulos de Jesus, Felipe e Tiago. Vamos conhecer um
pouquinho a vida dos dois? Sempre podemos aprender algo com eles.
Felipe era natural de Betsaida, na Galileia, era uma vila de pescadores. Ele era prático e
realista, é a ele que Jesus pergunta onde conseguiriam pão para alimentar a multidão, e
Felipe responde: “Duzentas moedas de prata não seriam suficientes para comprar um
pedaço de pão para cada pessoa. (Jo 6,7)
Felipe acolhe alguns gregos que vieram ver Jesus, e ainda é ele que pede para Jesus mostrar-lhes o Pai, e então temos a bela revelação “Há tanto tempo estou convosco e tu não
me conheces, Felipe? Quem me vê, vê o Pai”. (Jo 14,8) . Felipe foi martirizado em Hierápolis,
Ásia Menor.
Já o apóstolo Tiago, era Filho de Zebedeu e de Salomé, era pescador de profissão, irmão
do apóstolo João. Tiago sempre aparece junto a Pedro e João, e presenciou as ocasiões
mais importantes. Jesus chamou esses dois irmãos de “filhos do trovão”, pois tinham um
temperamento impulsivo. Tiago é o primeiro dos apóstolos a ser martirizado.
Lições para refletir
Esses dois apóstolos eram diferentes. Felipe era? E Tiago era?
Felipe e Tiago, porém, têm coisas iguais, quais?
Percebe-se então que Jesus não quiz uma uniformidade, escolhia as pessoas mais diferentes, comuns, com qualidades e defeitos.
Oração
Querido Jesus, Tu chamaste Felipe e Tiago, e eles responderam com tanto amor, que chegaram a dar a vida por amor. Hoje queremos rezar por todos aqueles que continuam a
evangelizar e que por isso são muitas vezes perseguidos, de a eles força e coragem. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

97

04.05

Maio

MAIO, MÊS DE MARIA E DAS MÃES
Antes de começarmos a honrar a mãe de Jesus, vamos entender a diferença de algumas
palavras que dizemos muitas vezes de forma equivocada.
Você já deve ter ouvido alguém dizer: “adoro bolo de chocolate!”; “adorei o show!”
Qual a diferença destas expressões de sentimento: gostar, amar, venerar e adorar?
Gosto: das comidas, das coisas, dos animais;
Amo: as pessoas;
Venero: Maria e os santos;
Adoro: A Trindade Santa (o Pai, o Filho e o Espírito Santo).
É bom saber a diferença, pois podemos nos expressar errado quando falamos da mãe de
Jesus. Os católicos veneram Maria, porque ela foi escolhida para ser a Mãe de Jesus, o Filho
de Deus.
Lições para refletir
Neste mês, vamos descobrir um pouco mais dessa mulher simples de Nazaré.
Dom Bosco venerava Maria com o título de Auxiliadora, a ela recorreu em toda a sua vida e
sempre contou com seu auxílio nos dias mais difíceis, onde todos pareciam tê-lo abandonado. Ele costumava dizer que tudo que realizou foi obra da grande mãe de Deus
Você consegue diferenciar essas expressões : gostar, amar, venerar e adorar?
Qual é a palavra certa para expressar nosso afeto a Maria ?
Oração
Amado Jesus, tiveste a alegria de ter uma mãe cheia de graça. Nós Te pedimos, Senhor,
olha, neste mês, por todas as mães, para que elas possam contar com a intercessão de Tua
Mãe. Amém!
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O QUE É FIORETO?
Escute essa palavra: Fioreto. O que será que significa? (dar tempo para que respondam).
Florzinha, na língua italiana, mas tem um significado espiritual.
Costume tradicional do mês de maio (mas não apenas!)
O fioreto é um pequeno sacrifício: a renúncia a um bolo, um jogo, um bate-papo, um
objeto... Não é necessário fazer grandes coisas ou grandes sacrifícios para fazer florescer
muitas flores no jardim de Deus!
Até uma coisinha feita com o coração, com muito amor, é suficiente... por exemplo, tirar
o lixo sem resmungar, ajudar a sua mãe, manter o quarto em ordem, dormir sem fazer
birra, ter mais paciência com as pessoas idosas, parar de vez em quando em silêncio para
conversar com Jesus ...
O fioreto oferecido a Maria e a Jesus, por nenhuma outra razão, senão por amor, pode até
custar, mas, em especial, por esse motivo, será muito precioso aos olhos de Deus!
Lições para refletir
Maria foi quem ensinou Jesus, o filho de Deus, a falar, a andar, e o educou na fé. Por ser a
escolhida de Deus, ela merece todo nosso carinho. Vamos demonstrar nosso afeto oferecendo a ela muitas flores neste mês.
O que seu coração lhe sugere?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pelas nossas mães e pela mãe de Jesus, Maria. Que possamos
oferecer a ela, neste mês, muitas flores, nossos pequenos sacrifícios e renúncias, para que
ela possa sempre interceder por todos os seus filhos. Amém!
O.M. Caro educador, seria bom motivar os educandos a fazerem uma listinha, com os
fioretos, para entregar diante da imagem de Maria no dia 31. Pode-se também fazer um
painel ao longo do mês, lembre de motivá-los ao longo do mês.
Oriente-os para que eles coloquem um sinal a cada ação feita. A listinha poderia ser algo
assim:
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Meu mês com Maria
Tipo de oferta

Quantia

Ave Marias
Doações
Ajuda em casa
Ajuda na escola
Visita (doentes e idosos)
Leitura da Bíblia
Missas
Total
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O GIGANTE DO ESPÍRITO
Você já ouviu falar de Domingos Sávio? Na sua escola deve, com certeza, ter algo que
lembre dele.
Domingos foi criado em uma família que cultivava os valores cristãos, sempre demonstrou maturidade humana e cristã. Tornou-se coroinha, e nem a neve o impedia de servir.
Estava sempre alegre. Amava tanto Jesus, que foi admitido com apenas sete anos à Primeira Comunhão,
Em seu caderninho espiritual, traçou o seu projeto de vida: “Vou me confessar muito frequentemente, e farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Quero santificar
os dias festivos. Meus amigos serão Jesus e Maria. A morte, mas não o pecado”.
Com 12 anos encontra-se com Dom Bosco, e pede-lhe para ser admitido no Oratório de
Turim, porque desejava ardentemente estudar para ser padre.
Dom Bosco, admirado, lhe disse: “Parece-me que temos aqui um bom tecido”. Domingos
respondeu: “Eu serei o tecido; o senhor então será o alfaiate”. Acolhido no Oratório, pediu
a Dom Bosco que o ajudasse a “ser santo”.
Afável, sempre sereno e alegre, coloca grande empenho nos deveres de estudante e
no serviço aos colegas, de todas as formas, ensinando-lhes o Catecismo, assistindo aos
doentes, pacificando as brigas… Dizia aos novatos: “Saiba que, aqui, nós fazemos consistir
a santidade em estar muito alegres”. Procuramos “somente evitar o pecado, como um
grande inimigo que nos rouba a graça de Deus e a paz do coração, e impede de realizar os
nossos deveres com exatidão”.
Fidelíssimo ao seu programa, apoiado por intensa participação nos Sacramentos, e por
filial devoção a Maria, alegre no sacrifício, foi agraciado por Deus por dons e carismas.
Consagrou-se a Nossa Senhora e fundou um grupo chamado “Companhia da Imaculada”.
Mamãe Margarida disse a Dom Bosco: “Você tem muitos jovens bons, mas nenhum supera
o belo coração e a bela alma de Domingos Sávio”. E explicou-lhe: “Vejo-o sempre rezando,
fica na igreja mesmo depois dos outros; sai todos os dias do recreio para fazer uma visita
ao Santíssimo Sacramento… Na igreja, está como um anjo que mora no Paraíso”.
Domingos Sávio morreu em 1857, e foi proclamado Santo em 1854.
Lições para refletir
Já havia escutado falar de Domingos Sávio?
O que você pode aprender com a história dele? Fale com os colegas de atitudes que você
teve, cumprindo o seu dever com devoção e alegria.
Oração
Senhor, que maravilha ver tanta santidade em um adolescente. Nós Te pedimos que
Domingos Sávio proteja a nossa escola e nos ensine a amar-Te como ele amou. Amém!
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DIA DAS MÃES
O papa fala do que une a mãe a seu filho. “São elas que testemunham a beleza da vida”,
citando o Arcebispo Oscar Arnulfo Romero, que dizia que as mães vivem um martírio
materno.
Para o Pontífice, a mãe dá a sua vida pouco a pouco, no silêncio da vida quotidiana. “Ser
mãe não significa somente colocar um filho no mundo, mas é também uma escolha de
vida. Qual é a escolha de vida de uma mãe? A escolha de vida de uma mãe é a escolha de
dar a vida. E isto é grande, é bonito.”
“Quando um filho cresce, torna-se adulto, caminha com as próprias pernas, faz o que quer
e, às vezes, pode até sair do caminho. Em todas as situações, a mãe tem sempre a paciência de continuar a acompanhar os filhos. O que a impele é a força do amor; a mãe sabe
acompanhar com discrição e ternura o caminho dos filhos, e, até quando erram, procura
sempre o modo de os compreender, para estar próxima, para ajudar”.
“Nós, na minha terra, dizemos que a mãe sabe ‘dar la cara’. O que significa? Quer dizer que
a mãe sabe dar a cara pelos próprios filhos, ou seja, é levada a defendê-los sempre. Penso
nas mães que sofrem pelos filhos na prisão, ou em situações difíceis: não se perguntam se
são culpados ou não, continuam a amá-los, e muitas vezes sofrem humilhações, mas não
têm medo, não deixam de se doar.
“As mães rezam muito pelos seus filhos, especialmente pelos mais frágeis, por quantos
enfrentam maiores necessidades, por aqueles que na vida empreenderam caminhos perigosos ou errados.” (Papa Francisco)
Lições para refletir
Francisco diz que a mãe sabe também pedir, bater a todas as portas pelos próprios filhos,
sem calcular. E que elas sabem, também, bater à porta do Coração de Deus.
Qual é a maior escolha que as mães fazem, segundo o papa Francisco?
Como você vai agradecer a sua mãe no domingo?
Oração
“Queridas mães, obrigado, obrigado por aquilo que são para a família, a Igreja e o mundo. E
a ti, amada Igreja, obrigado por ser mãe. E a ti, Maria, mãe de Deus, obrigado por nos fazer
ver Jesus. E obrigado a todas as mães aqui presentes: vamos saudá-las com um aplauso!”
Amém! (Papa Francisco)
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MADRE MAZZARELLO
No dia 9, domingo, ontem, foi o dia do aniversário de Madre Mazzarello. 14 de maio
é o dia de sua morte.
No dia 9 de maio de 1837, nascia em Mornese, Itália, Maria Domingas Mazzarello, a mais
velha de dez filhos, foi apelidada carinhosamente de Main.
Por ser a mais velha, ajudou a cuidar de todos os seus irmãos, sobressaiu-se no catecismo.
Mesmo sendo longe e tendo que percorrer um íngreme caminho, ela ia à missa todos
os dias.
Na epidemia de tifo de 1860, Main se dispôs a ajudar os tios, terminando por ser acometida pela doença. Como consequência do tifo, viu suas forças de trabalho no campo a
deixarem. Foi então que ela decidiu aprender a costurar, podendo assim ensinar as jovens
do lugar; para essa missão, contou com o auxílio da amiga Petronilla.
Certo dia, quando caminhava na colina de Bargo, teve uma visão, um grande colégio de
meninas, e ouviu uma voz: “Tome conta destas meninas! A ti as confio!” Ela entendeu que
a costura era apenas um instrumento para aproximar as meninas e conduzi-las à uma vida
cristã autêntica.
Assim, a oficina passou a ser um novo lar para as várias meninas, que viam em Maria sua
segunda mãe. Aos domingos, após a missa, na praça da igreja, outras crianças se uniam a
Maria e a Petronilla, para brincar e divertir-se.
Em 1864, Dom Bosco chegou a Mornese com seus meninos. Todos queriam vê-lo e ouvi-lo.
Maria também... Dom Bosco expôs ao P. Pestarino seu projeto: construir um colégio para
os meninos. Antes de partir, ficou conhecendo as iniciativas de Maria e Petronilla: a oficina
de costura, o orfanato e a recreação aos domingos para todas as crianças do povoado.
Dom Bosco se empolgou com o trabalho delas, e propôs a fundação de um instituto feminino que fizesse pelas meninas o que ele fazia em Turim para os meninos.
Foi assim que, em 1872, deu-se início à Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA),
as nossas queridas Irmãs Salesianas. Da pequena Mornese, a boa semente de Madre Mazzarello esparramou-se por todos os cinco continentes.
No dia 14 de maio de 1881, Madre Mazzarello partiu deste mundo, com apenas 44 anos, e
foi proclamada Santa pelo Papa Pio XII em 1951.
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Lições para refletir
Você já ouviu falar de Madre Mazzarello? Há alguma foto ou imagem dela na sua escola?
Como ela descobriu a missão que Deus havia confiado a ela?
Converse com seus colegas, e faça uma lista das qualidades que Madre Mazzarello possuía.
Oração
Senhor do tempo e da história, nós Te agradecemos por ter chamado Madre Mazzarello
para cuidar das jovens e da educação. Pedimos que abençoe hoje e sempre as suas amadas
filhas Salesianas, como recompensa à dedicação e ao carinho que elas têm para conosco.
Amém!
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CONHECENDO MARIA
A Bíblia não conta sobre a infância de Maria, mas a tradição narra assim.
Os pais de Maria se chamavam Joaquim e Ana. Joaquim era um homem justo e honesto. Um
dia, quando estava para fazer a sua oferta no templo, foi barrado pelo sacerdote Rúben.
Esse argumentou que Joaquim não podia fazer sua oferta, porque não havia concedido
descendência para Israel. Joaquim fugiu para o deserto. Na época, não ter filhos era considerado uma maldição.
Ana ficou sabendo do ocorrido, e implorou misericórdia a Deus.
As suas preces foram ouvidas, e ela concebeu e deu a luz a Maria.
Joaquim pode assim voltar ao templo e apresentar a sua oferta.
A tradição alternativa apócrifa quis mostrar que o nascimento de Maria foi importante
para a história de Israel, assim como foi o de Jesus.
É por isso que no dia de Santa Ana e São Joaquim celebramos nossos avós, porque eles,
segundo a tradição, foram os avós de Jesus.
Deus sempre escuta o clamor dos que pedem a sua ajuda.
Lições para refletir
Fique bem em silêncio, feche os olhos e lembre-se dos seus avós, o rosto, as mãos, o olhar,
a voz, você ja identificou em que você se parece com eles? Jesus também teve avós e certamente aprendeu muito com eles.
Você conhecia essa história?
O que mais lhe chamou a atenção?
Oração
Amado Jesus, como nós, Tu tiveste uma mãe, nascida de Joaquim e Ana. Queremos rezar
hoje por todos os casais que desejam ter filhos e não estão conseguindo, faz com que se
abram à possibilidade da adoção, para que nem uma criança tenha que sofrer por não ter
pai e mãe. Amém!
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INFÂNCIA DE MARIA
Conta a tradição que em louvor a Deus pela sua benevolência, Ana e Joaquim lhe consagraram Maria. Ela foi morar no templo de Jerusalém quando tinha 3 anos de idade, e ali
permaneceu até os 12 anos. Com catorze ou quinze anos, os sacerdotes providenciaram
que ela casasse. Eles, então, resolveram convocar os homens solteiros da cidade, para
entregarem a custódia da menina.
Cada rapaz trouxe uma vara.
O sumo sacerdote entrou no templo e rezou.
As varas foram devolvidas. José foi o último a receber o seu cajado. E ele, embora seco,
floriu.
Uma pomba sobrevoou o templo e o cajado. José já era um homem justo, temente a Deus.
Mesmo resistindo ao fato, José acolheu Maria em sua casa e se casou com ela, conforme
o costume judaico.
Olhares que se encontram, múscia de Jorge Trevisol, é uma bela homenagem a Maria.
“No teu jeito de menina
No teu modo de sonhar
Há uma luz que não se apaga
há um segredo em teu olhar
e me encanta sua vida
O teu jeito de viver
Que me ponha assim Maria
a pensar no que seria
Não poder te conhecer
Se eu te sigo
Eu te encontro nas fileiras
Mas se eu paro
Logo fico a imaginar
O olhar de Deus amigo
Comtemplando o teu olhar
Ele quis sonhar contigo
Tu soubeste acreditar
O teu jeito assim materno
Teu olhar e proteção
Teu carinho pela vida
Faz tão bem ao coração
E nas horas mais sombrias
no teu jeito de sofrer
Eu encontro em ti Maria
No mistério da agonia
Um sentido pra viver”.
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Lições para refletir
Você conhecia essa história?
Como a vontade de Deus se manifestou na escolha de José?
Assim como José e Maria, será muito importante, quando você crescer, se escolher casar,
buscar alguém que seja também escolhido por Deus, para que a união do casal seja abençoada e assim possam ser felizes e fiéis para a vida toda!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter escolhido José e Maria, como instrumentos, para que
Jesus pudesse vir ao mundo e ser bem cuidado. Olha com carinho por todos aqueles que
se casarão neste mês, para que tenham, na Sagrada Família, o modelo de vida. Amém!
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UM ANJO APARECE A MARIA
Continuamos a conhecer Maria, a Mãe de Jesus. Já vimos, segundo a tradição, o seu nascimento e o seu casamento, agora já podemos mergulhar no que a Bíblia conta sobre ela
em Lc 1, 26- 37. Vamos ler conforme a indicação.
Narrador: No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia,
chamada Nazaré. Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado
José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela
estava, e disse:
Anjo: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você!”
Narrador: Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse:
Anjo: “Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você
vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para
sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim.”
Narrador: Maria perguntou ao anjo:
Maria: “Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?”
Narrador: O anjo respondeu:
Anjo: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra.
Por isso, o Santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta,
Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já
faz seis meses que está grávida. Para Deus nada é impossível.”
Narrador: Maria disse:
Maria: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra.” E o anjo a deixou.
Lições para refletir
São Bernardo de Claraval, grande apaixonado por Maria, ao falar da anunciação, disse que
naquele momento o mundo parou para escutar a resposta daquela menina.
O que mais chamou a sua atenção nesta passagem do Evangelho?
Qual foi a resposta da jovem Maria?
Oração
Senhor, Tu enviaste o Anjo Gabriel para anunciar o nascimento de Teu Filho amado, Jesus.
Faz com que também nós possamos, com nosso testemunho, gerar Jesus no coração da
humanidade. Olha com carinho para as mães grávidas, para que nada lhes falte. Amém!
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MARIA FAZ UMA VISITA
Na sequência de nossa história de Maria, vamos ver o que aconteceu após aquela visita
inesperada do Anjo. Lembra que o Anjo disse que a prima de Maria estava grávida, pois
bem, Maria vai visitar Isabel , eis o que nos narra o Evangelista Lucas (Lc 1,39-56).
Narrador: Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, às pressas,
a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu
a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito
Santo. Com um grande grito exclamou:
Isabel: “Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! Como posso
merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos
meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bendita é aquela que acreditou,
porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu.”
Maria: “Minha alma proclama a grandeza do Senhor!”...
(Educador pode chamar duas pessoas para alternar a leitura)
1. A minha alma glorifica ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
2. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.
1. Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
2. Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência
para sempre.
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Lições para refletir
O que levou Maria a visitar Isabel?
Maria proclamou a grandeza do Senhor, e por isso foi digna de receber Jesus como filho.
Você proclama a grandeza do Senhor Deus na sua vida?
Conte aos colegas alguma situação em que isso aconteceu.
Oração
Jesus, Tu saudaste João quando ainda ele estava no ventre de Isabel. Faz com que, ao
visitar as pessoas, possamos sempre alegrar e ajudar no que for preciso. Amém!
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JESUS É APRESENTADO AO TEMPLO
Deveríamos agora, para dar continuidade à história de Maria, a Mãe de Jesus, falar do
nascimento, dos pastores, dos magos e da fuga ao Egito, mas vamos deixar essa parte, que
é mais conhecida, para o tempo de Natal.
Era costume do povo de Jesus levar o filho primogênito ao templo para apresentá-lo. José
e Maria, como bons Judeus, foram, e pela oferta que deram, um par de pombinhos, se
percebe que eram pobres. (Lc 2,25-38)
Havia, em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo tinha revelado a Simeão
que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido pelo Senhor. Movido pelo
Espírito, Simeão foi ao Templo. Quando os pais levaram o menino Jesus, para cumprirem
as prescrições da Lei a respeito dele, Simeão tomou o menino nos braços, e louvou a
Deus, dizendo:
“Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. Porque
meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos: luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel.”
Simeão abençoou os pais e disse a Maria que ela iria sofrer muito. No templo havia também uma senhora chamada Ana, que viu tudo e se pôs a anunciar a chegada do menino a
todos que ali passavam.
Lições para refletir
No dia do nosso batismo, fomos apresentados à comunidade, e passamos a fazer parte da
Igreja, comunidade de fé que nos auxilia a viver o que Jesus ensinou.
Na sua Igreja há alguma tradição parecida?
Por que Simeão disse que Maria iria sofrer?
Oração
Senhor, um dia também nossos pais nos levaram a Igreja e nos batizaram. Ajuda-nos a
crescer na fé, na esperança e na caridade, que são os presentes que ganhamos naquele
dia. Amém!
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MARIA DÁ UMA BRONCA EM JESUS
Vamos lembrar mais um episódio da vida de Maria, para cada vez mais entendermos,
porque ela é tão amada. Lucas assim narra:
Narrador: Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando
o menino completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias
da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois
começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram
a Jerusalém à procura dele. Três dias depois, encontraram o menino no Templo. Estava
sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o
menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais
ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse:
Maria: “Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados, à sua procura.”
Narrador: Jesus respondeu:
Jesus: “Por que me procuravam? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu Pai?”
Narrador: Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer.
Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e permaneceu obediente a eles. E sua mãe
conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e
graça, diante de Deus e dos homens. (Lc 2, 41- 52)
Lições para refletir
Jesus foi como você, sendo verdadeiro homem, também teve que aprender, por isso o
evangelista diz que Ele crescia em todos os sentidos. Também você está crescendo e precisa crescer como Jesus, em sabedoria, em tamanho e na graça divina.
Qual a motivação da visita da família sagrada a Jerusalém?
Você entendeu o que Jesus respondeu?
Oração
Senhor, vimos que Jesus, após essa visita ao Templo de Jerusalém, volta para casa e é
obediente aos seus pais. Concede-nos que, como Jesus, possamos crescer em tamanho,
sabedoria e graça. Amém!
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O MANDAMENTO DE MARIA
Agora vemos Jesus já adulto e na missão, por pedido de Maria, Ele faz seu primeiro milagre.
Narrador: No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de
Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto
com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse:
Maria: “Eles não têm mais vinho!”
Narrador: Jesus respondeu:
Jesus: “Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou.”
Narrador: A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo:
Maria: “Façam o que ele mandar.”
Narrador: Havia aí seis potes de pedra de uns cem litros cada um, que serviam para os
ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam:
Jesus: “Encham de água esses potes.”
Narrador: Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse:
Jesus: “Agora tirem e levem ao mestre-sala.”
Narrador: Então levaram ao mestre-sala. Este provou a água transformada em vinho,
sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram
a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse:
Mestre-sala: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora.
Narrador: Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a
sua glória, e seus discípulos acreditaram Nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum
com sua mãe, seus irmãos (primos) e seus discípulos, e aí ficaram apenas alguns dias.
Lições para refletir
Vocês sabiam que Jesus e Maria também iam a festas? Que festa era essa?
Maria, como mãe de Jesus, sabendo da grandeza de seu filho, disse para que fosse feito o
que Ele mandasse.
Você também, podemos ouvir Jesus em seu coração, e seguir o que Ele lhe aconselha. Ele
sempre irá querer o que for melhor para você.
Oração
Jesus, nesta passagem, descobrimos o mandamento de Tua Mãe Santíssima “Faz tudo o
que Ele vos disser”. Ajuda-nos a sempre perguntar: “Jesus, o que devo fazer?” Só assim
seremos realmente felizes. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

113

20.05

Maio

OS NOMES DE MARIA
Você já deve ter visto várias imagens diferentes de Maria, e cada uma tem um nome, mas
todas são a mesma, a Maria de Nazaré, a Mãe do Filho de Deus, Jesus.
Saiba por que a Virgem Maria é venerada com vários nomes ou títulos por todo o mundo.
A devoção a Santíssima Virgem Maria se manifesta na Igreja Católica sob os mais diversos
títulos ou nomes. É praticamente incontável o número de títulos atribuídos a Maria.
A devoção popular a Maria, sob os seus mais diversos títulos, mantém-se de forma extraordinária, especialmente nos vários movimentos marianos que a divina Providência suscita no seio da Igreja Católica!
A grande maioria dos títulos atribuídos a Nossa Senhora tem sua origem na devoção popular. Na maioria das vezes, a devoção surge a partir de uma imagem, de uma pintura ou
escultura, da Virgem Maria.
Em muitos países, houve aparições de Nossa Senhora e, a partir destas, surgiram muitos
outros títulos marianos.
Alguns desses nomes são muito conhecidos, outros menos, mas todos expressam a fé e a
devoção dos fiéis a Nossa Senhora, que se manifestou a eles de modo particular. Aqui no
Brasil ela é venerada com o título de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Lições para refletir
Você sabia que, mesmo sendo venerada com diferentes nomes, Maria é só uma?
Maria é a mãe de Jesus e de todos nós. Podemos contar com ela sempre. Em todas as
ocasiões, ela estará ao nosso lado.
Oração
Jesus, nós Te agradecemos por ter nos dado Tua Mãe, que tem aparecido nos diversos
lugares onde existe necessidade de mais oração, conversão e auxílio dos mais necessitados. Nossa Senhora Aparecida, olhai com carinho pelo povo brasileiro. Amém!
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DOM BOSCO E MARIA
Dom Bosco, desde a sua infância, teve um grande amor a Maria, já no sonho dos 9 anos
é Maria que lhe mostra a sua missão: o caminho a seguir na salvação da juventude, não
com pancadas, mas sim com conversa e mansidão, com amor, ele poderá salvar os que
estão perdidos. Nesta fala de Maria encontra-se o cerne do sistema preventivo que ele
desenvolverá depois.
Quem lhe ensinou a devoção a Maria foi a mamãe Margarida. Ele carregou essa devoção
mariana durante toda a sua vida. Nossa Senhora aparece com muita frequência nos seus
sonhos e visões. O Santo divulgou a devoção à Virgem Maria sob outros títulos, mas, em
certo momento de sua vida, ele decide divulgar a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora,
que acabou ficando conhecida como a Virgem de Dom Bosco.
A Família Salesiana celebra Nossa Senhora sob o título de Auxiliadora dos Cristãos no
dia 24 de maio. Foi o próprio Dom Bosco quem a indicou como padroeira de seus filhos e
filhas espirituais.
Em 1862, ele explicou a João Cagliero o motivo da escolha: “Maria quer que a veneremos
sob o título de ‘Maria Auxiliadora dos Cristãos’. Os tempos correm difíceis e temos necessidade de que a Virgem Santa nos ajude a defender a fé cristã”. É também Dom Bosco quem
resume a influência de Nossa Senhora Auxiliadora para a construção da obra salesiana:
“Foi ela quem tudo fez!”. Confiava a ela todas as provações e dificuldades materiais e espirituais, e Ela nunca o abandonou.
(Obs.: Amanhã é uma grande festa, seria bom marcar esse dia com algo diferente e especial, decorar a capela ou sala, imprimir a oração que se encontra no dia 24, e lembrar de
fazer as crianças desejarem “boa festa” aos filhos e às filhas de Nossa Senhora Auxiliadora
que estão no Colégio).
Lições para refletir
Por que será que Dom Bosco disse: Foi Ela que tudo fez.
Você já pediu alguma vez o auxílio de Maria? Ou ouviu sua família pedir?
Se você lembrar de alguma graça alcançada, compartilhe com seus colegas.
Oração
Amado Jesus, nós Te agradecemos pela missão que deste a Dom Bosco e a Madre Mazzarello, cuidar dos meninos e das meninas. Faz com que o mundo aprenda destes dois
Santos a importância e a necessidade do Sistema Preventivo. Amém!
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NOSSA SENHORA AUXILIADORA DOS CRISTÃOS
Conheça a história de devoção a Nossa Senhora Auxiliadora

Esta invocação mariana encontra suas raízes nos primeiros séculos do cristianismo, mas
foi no ano de 1571, quando Selim I, imperador dos turcos, após conquistar várias ilhas do
Mediterrâneo, lança seu olhar de cobiça sobre toda a Europa. O Papa Pio V, diante da inércia das nações cristãs, resolveu organizar uma poderosa esquadra para salvar os cristãos
da escravidão muçulmana. Para tanto, invocou o auxílio da Virgem Maria neste combate
católico.
A vitória aconteceu no dia 7 de outubro de 1571. Afastada a perseguição maometana, o
Santo Padre demonstrou sua gratidão à Virgem, acrescentando nas ladainhas a invocação:
Auxiliadora dos Cristãos.
Com a finalidade de agradecer a Nossa Senhora a libertação, após 5 anos como prisioneiro
de Napoleão, o Papa Pio VII criou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, fixando-a no dia
de sua entrada triunfal em Roma.
O querido Dom Bosco, adotou esta invocação para sua Congregação Salesiana, porque ele
viveu numa época de luta entre o poder civil e o eclesiástico, e a Ela confiou a fundação de
sua família religiosa, que difunde pelo mundo o amor a Nossa Senhora Auxiliadora.
No ano de 1862, as aparições de Maria Auxiliadora, na cidade de Spoleto, marcam um
despertar mariano na piedade popular italiana.
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora,
Protetora do Lar
Santíssima Virgem Maria, a quem Deus
constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós
Vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui
Vosso auxílio poderoso.
Preservai esta casa de todo perigo: do
incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da
guerra e de todas as outras calamidades
que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, guardai
como coisa Vossa as pessoas que vivem
nesta casa.
Sobretudo concedei-lhes a graça mais
importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
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Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho
Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos,
rogai por todos que moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.
Lições para refletir
Você certamente percebe o quanto Nossa Senhora é importante na fé cristã.
O auxílio de Nossa Senhora estará sempre presente, se você chamar por ela!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos ter dado em Maria, Mãe de Jesus, o auxílio para todos
os momentos. Ajuda-nos a nunca nos afastar de tão materno amparo. Amém!
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QUEM É MINHA MÃE, MINHA IRMÃ E MEU IRMÃO?
"Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de
fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: ‘Olha! tua mãe e teus irmãos estão lá fora
e querem falar contigo". Ele respondeu àquele que lhe falou: ‘Quem é minha mãe, e quem
são meus irmãos?’ E, estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: ‘Eis minha mãe
e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é
meu irmão, minha irmã e minha mãe."
Parece que Jesus disse palavras duras a sua mãe, não é? Porém, Ele faz duas coisas com
essas palavras: enaltece a Mãe, pois ela soube acolher Ele, que “é o Verbo feito Carne e é
modelo de vivência da vontade de Deus, e também cria um novo laço de familiaridade que
não nasce mais do sangue, mas da vivência dos seus ensinamentos.
Lições para refletir
Todos os dias fazemos a nossa oração aqui na escola e aos poucos nosso coração vai se
transformando, tornando-se cada vez melhor, e assim passamos a fazer o bem, fazendo
bem passamos a pertencer a família de Jesus.
Você já conhecia essa passagem da vida de Jesus?
Você costuma ler a Bíblia com sua família?
Oração
Jesus amado, que bom que nos fizeste Teus irmãos. Dá-nos a graça de ouvir e praticar os
teus ensinamentos, para que possamos sempre pertencer a tua família. Amém!
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O ROSÁRIO
Nossa Senhora, a partir da sua aparição em Lourdes, enfatiza a oração do Rosário. Em
Lourdes, ela aparece sempre com o ROSÁRIO. Em outras aparições, pede sempre que
se reze o Rosário. Em Fátima, em cada uma das aparições, ela insiste: "Rezem o rosário
diariamente".
A oração do Santo Rosário surge aproximadamente no ano 800 à sombra dos mosteiros,
como Saltério dos leigos. Dado que os monges rezavam os salmos (150), os leigos, que em
sua maioria não sabiam ler, aprenderam a rezar 150 Pai Nossos. Com o passar do tempo,
se formaram outros três saltérios, com 150 Ave Marias, 150 louvores em honra a Jesus e
150 louvores em honra a Maria.
Em 1500 ficou estabelecido, para cada dezena, a meditação de um episódio da vida de
Jesus ou Maria, e assim surgiu o Rosário de quinze mistérios (gozosos, dolorosos, gloriosos), aos quais o Papa João Paulo II acrescentou mais um, os mistérios da luz, onde se
reflete sobre os feitos da vida pública de Jesus.
A palavra Rosário vem do latim Rosarium, que significa 'Coroa de Rosas'.
A Virgem Maria revelou a muitas pessoas que, cada vez que rezam uma Ave Maria, lhe
é entregue uma Rosa espiritual, e por cada Rosário completo, lhe é entregue uma Coroa
de Rosas.
A rosa é a rainha das flores, Rosa das rosas, como é a Rainha das rainhas, sendo assim o
Rosário a Rosa de todas as devoções e, portanto, a mais importante.
O Santo Rosário é considerado a oração perfeita, porque junto com ele está a majestosa
história de nossa salvação.
Depois da Santa Missa, o Santo Rosário é a mais poderoso. É um meio de salvação dos
mais poderosos e eficazes que nos foi oferecido pela Divina Providência. O Rosário soluciona inúmeros problemas e assegura a salvação eterna.
Lições para refletir
O que significa a palavra rosário?
Ao se rezar o Santo Rosário, repetem-se Ave Marias, e se medita a história da salvação.
Vamos oferecer uma rosa bem bonita a Maria.
Ave Maria...
Oração
Jesus amado, rezando o Rosário lembramos dos fatos de Tua vida. Anima-nos a rezar com
nossa família, para que teu Reino de amor possa acontecer. Amém!
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UM PEDIDO DE MARIA
“Rezai o Terço todos os dias!” Que conselho maravilhoso! A Virgem Santíssima, sendo a
própria Mãe de Deus, e também nossa Mãe, nos faz esse pedido, como poderemos recusá-lo? Impossível seria! Atendendo-a, seremos atendidos, e alcançaremos todas as graças
que suplicarmos com fé e confiança.
Veja os benefícios e as graças que podemos conseguir rezando o Terço com a meditação
dos mistérios:
Eleva-nos insensivelmente ao perfeito conhecimento de Jesus Cristo;
Purifica nossas almas do pecado;
Permite-nos vencer nossos inimigos;
Facilita-nos a prática das virtudes;
Aumenta o nosso amor a Jesus Cristo;
Habilita-nos a pagar nossas dívidas para com Deus e os homens;
Por fim, obtém-nos de Deus toda espécie de graças.
Vamos agora fechar nossos olhos e imaginar o que P. João Carlos canta:
Ave Maria da Vitória - P. João Carlos
Às seis da tarde eu fecho os meus olhos
E peço à Virgem Maria
Pra me envolver em seu manto
E guiar os meus passos de noite e de dia.
Ah, minha mãe, não me deixes, intercede por mim;
Me conduz e ilumina,
Faz um milagre, concede esta graça,
Tem pena do meu coração.
A minha Nossa Senhora, coberta de estrelas,
Por Deus escolhida
Mãe dos aflitos, dos abandonados,
Escuta esta minha oração:
Ave!…
Em pé, saudemos Maria. Ave Maria...
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ASSUNÇÃO DE MARIA
Continuando a nossa viagem pelos fatos da vida de Maria, vamos falar da sua Assunção.
Palavra estranha, não é verdade?
Não confundi-la com ascensão, eis a diferença entre elas:
De Jesus se diz que Ele subiu aos céus, sozinho, isso é Ascenção.
De Maria se diz que ela foi elevada aos céus, pelos Anjos, isso é Assunção.
Mais uma vez quem nos conta esse fato é a Tradição, não a Palavra.
As comunidades cristãs, desde o primeiro século, narravam que Maria não morreu. Fala-se
de dormicio, adormeceu, e os Anjos a levaram de corpo e alma para o céu.
Você pode se perguntar: por qual motivo? Os padres da Igreja respondem assim:
Maria tem a mesma carne de Jesus, ela nasceu sem o pecado original, em vista do que ela
seria a “Mãe do Filho de Deus”.
Assim, Maria participa da ressurreição e glorificação de Cristo. É preciso lembrar, aqui, que
somente Jesus e Maria subiram ao Céu de corpo e alma. Os santos estão lá apenas com
suas almas, pois os corpos estão na terra, aguardando a ressurreição do último dia. Maria,
ao contrário, foi elevada ao céu também com seu corpo já ressuscitado. A ela foi dada essa
grande glória!
Lições para refletir
Maria não morreu! Ela foi levada aos céus pelos anjos.
Como você explica isso a partir do que leu acima? Já que mencionamos os anjos, você
sabia que todos temos um anjo da guarda, que nos protege. Você lembra de alguma história onde você foi salvo pelo seu anjo da guarda?
Oração
Amado Jesus, nós Te agradecemos por ter levado para junto de Ti a Tua Santíssima Mãe,
assim ela pode interceder por nós, como fez no casamento em Caná. Maria, nossa intercessora, rogai por nós. Amém!
(O.M. Caro(a) educador(a), seria bom motivar os educandos a trazerem amanhã a listinha
com os fioretos para entregar diante da imagem de Maria. Caso tenham feito ao longo do
mês, amanhã seria bom contemplar e agradecer diante do painel onde foram expostos).
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PAPA FRANCISCO SAÚDA A RAINHA DA CRIAÇÃO
Assim encerramos o caminhar deste mês de maio, dedicado a Maria, com as palavras de
Papa Francisco na Carta chamada Laudato Sì’.
A Rainha de toda a criação
Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste
mundo ferido. Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim
também agora se compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste
mundo exterminadas pelo poder humano.
Ela vive, com Jesus, completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza.
É a Mulher “vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na
cabeça” (Ap12, 1). Elevada ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação.
No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou
toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus,
que “guardava” cuidadosamente (cf.Lc2, 51), mas agora compreende também o sentido de
todas as coisas. Por isso, podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este mundo com
um olhar mais sapiente.
(O.M. Conduzir a entrega da listinha com os fioretos diante da imagem de Maria.
Caso tenham feito ao longo do mês, é bom contemplar e agradecer diante do painel onde
foram expostos. Pode-se encerrar cantando ou ouvindo a consagração a Nossa Senhora,
se achar conveniente).
Lições para refletir
O Papa fala que Maria continua a acompanhar os filhos seus que sofrem. A partir de tudo
que aprendemos sobre Maria neste mês, você saberia dizer como isso acontece?
Oração
Deus criador, que nos deste Maria como Rainha de toda Criação, concede-nos que aprendamos com Ela a apreciar, cuidar e proteger toda criação. Amém!
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A HISTÓRIA JAPONESA DO BAMBU
Era uma vez dois agricultores que, ao andarem pelo mercado, viram algumas sementes
que não conheciam. Então, perguntaram ao vendedor que sementes eram aquelas, e este
respondeu apenas que vinham do Oriente e que eram muito especiais.
O vendedor não revelou que sementes eram, e os dois agricultores ficaram sem essa resposta. Entretanto, o comerciante disse-lhes que, se as comprassem e plantassem, dando-lhes apenas água e fertilizante, descobririam por si próprios.
Os dois agricultores compraram as sementes e as plantaram, seguindo a sugestão
do vendedor.
Passou um tempo e nada acontecia, enquanto outras plantas já estavam florescendo e
dando frutos.
Um dos agricultores reclamou, alegando que as sementes eram uma farsa e, a partir
daquele momento, ele deixou de semear as sementes e descuidou de seu plantio.
O outro agricultor manteve-se firme e continuou insistindo em cuidar das sementes e fertilizá-las, entretanto nada de brotarem.
Assim foi por algum tempo, a ponto de até mesmo o agricultor mais tenaz e persistente
começar a desanimar e querer desistir das sementes. Porém, um belo dia, ele finalmente
viu um bambu aparecendo.
A partir de então, em 6 semanas, as plantas atingiram uma altura de 30 metros, e isso se
deu porque, durante o período de inatividade, o bambu estava gerando, internamente no
solo, um sistema de raízes fortes, consolidadas, vinculadas e articuladas, graças ao qual
esta planta se torna forte e resistente, tendo uma existência produtiva, útil, duradoura e
longa. O que mais nos ensina o bambu?
Nos momentos mais difíceis, quando não compreendemos por que estamos vivenciando
determinadas coisas, é preciso desenvolver as virtudes do bambu e as lições que ele nos
ensina, praticando a paciência, a perseverança, a resiliência e fé na vida.
O bambu é: firme, vazio por dentro, busca sempre o alto, e é simples, não tem galhos
pesados.
Lições para refletir
O que o bambu pode lhe ensinar para a vida?
Compare este tempo de estudos na sua escola com o crescimento do bambu?
Faça um exercício contando suas experiências para os(as) colegas neste sentido.
Oração
Senhor, quanta sabedoria podemos colher, observando a natureza. Ensina-nos, neste
tempo de estudo, a fazer crescer e fortalecer o nosso conhecimento, para que possamos
ser bons cristãos e excelentes cidadãos. Amém!
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

124

02.06

Junho

CORPUS CHRISTI
Amanhã será celebrada a Solenidade de Corpus Christi, Corpo de Deus. Vamos aprender
um pouco mais sobre essa Solenidade!
O que significa Corpus Christi?
Corpus Christi significa “Corpo de Cristo”. Corpus Christi é uma festa católica que celebra a
importância da Eucaristia. A festa acontece numa quinta-feira, 60 dias depois do domingo
de Páscoa.
A solenidade de Corpus Christi é uma tradição católica que surgiu no século XIII. O objetivo
da festa é comemorar a instituição da Santa Ceia e a presença viva de Jesus no Santíssimo
Sacramento do altar.
Acontece na quinta-feira, porque a Última Ceia de Jesus foi numa quinta-feira. A festa é
marcada por procissões pelas ruas com o Pão Eucarístico.
Em muitos lugares os fiéis adornam as ruas com tapetes decorativos, feitos dos mais diversos materiais, representando os símbolos eucarísticos.
A história católica conta que, em 1209, na diocese de Liége, na Bélgica, uma freira agostiniana, chamada Juliana de Mont Cornillon, teve visões de Cristo, dizendo que gostaria que
o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque.
O pedido da freira chegou ao bispo e, em 1246, na sua diocese, foi celebrada pela primeira
vez uma festa de Corpus Christi. Esse bispo, depois, assumiu o papado, se tornando o Papa
Urbano IV, que estendeu a data festiva para toda Igreja, no ano de 1264.
Lições para refletir
Junto com a professora, vamos conversar um pouco sobre o significado de Corpus Christi.
Na sua comunidade, como é celebrada a Solenidade de Corpus Christi?
Sua família costuma participar da procissão?
Oração
Amado Jesus, nós Te agradecemos por ter ficado conosco por meio da Sagrada Eucaristia.
Que a Tua passagem sacramental, por nossas ruas e praças, possa abençoar todas as
famílias e fortalecer a fé. Amém!
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DIA DO MEIO AMBIENTE (COMEMORADO NO DIA 05 DE JUNHO)
O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972, e é comemorado em 05 de junho,
tendo por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta.
“O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a
família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos
que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de
amor, nem Se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de
colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar
apreço a quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão a trabalhar para
garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que
lutam, com vigor, por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na
vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança; interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor, sem pensar na crise do meio
ambiente e nos sofrimentos dos excluídos.
Lanço um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir
o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos, porque o desafio
ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre
todos nós.
Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a
partir da sua cultura, experiência, iniciativas e capacidades.” (Papa Francisco, Laudato Sì’)
O que você pode fazer: economize água e energia; não compre animais silvestres sem
autorização; evite hábitos consumistas, comprando apenas o que for necessário; sempre
que possíve,l peça aos pais que deixe seu carro em casa; prefira comprar de empresas
que apresentam responsabilidade socioambiental; reaproveite e recicle e não desperdice
alimentos.
Lições para refletir
Sejamos agentes para mudança, cuidando do nosso planeta o melhor que pudermos.
Assim estaremos preparando o futuro para nós e para os que vierem depois.
Que atitudes para preservar o meio ambiente você já assumiu em sua vida?
O que pode ser feito a mais?
Oração
“Louvado seja, meu Senhor, pela mãe terra que nos sustenta e nos governa, e produz
frutos diversos e coloridas flores e ervas” (São Francisco de Assis). Que nosso agir seja de
preservação e zelo. Amém!
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DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado em 8 de junho, e tem por objetivo relembrar a
importância dos oceanos para o equilíbrio da vida no planeta Terra.
Os oceanos constituem dois terços da superfície terrestre e são os principais reguladores térmicos do planeta. Hoje, o grande desafio é minimizar o impacto que as atividades
humanas estão provocando nos oceanos.
“Enquanto a qualidade da água disponível piora constantemente, em alguns lugares cresce
a tendência para se privatizar este recurso escasso, tornando-se uma mercadoria sujeita
às leis do mercado. Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano
essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma
grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é
negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. Esta dívida é parcialmente
saldada com maiores contribuições econômicas para prover de água limpa e saneamento
as populações mais pobres. Entretanto, nota-se um desperdício de água não só nos países
desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento que possuem grandes
reservas. Isto mostra que o problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural, porque não há consciência da gravidade destes comportamentos num contexto de
grande desigualdade.” (Papa Francisco, Laudato Sì’)
Lições para refletir
Pense: “Quando jogamos o lixo fora, apenas colocamos em outro lugar na casa comum.”
O que isso quer dizer?
Como podemos ajudar a cuidar dos oceanos?
Vamos aproveitar e estudar um pouco sobre os oceanos. Quais os oceanos que existem no
mundo? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico.... e agora complete você!
Oração
Louvado seja, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e pura.
Faz-nos sábios no uso correto e no cuidado do bem precioso da água. Amém!
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FESTAS JUNINAS
Este mês é muito gostoso, não acham? Quem não gosta das comidas, das músicas, danças
e do encontro das comunidades, que ocorrem no mês de junho?
O nome de “Festa Junina” pode ter duas explicações: primeiro por se realizar no mês de
junho (atualmente muitas vão de maio até agosto) e segundo a tradição europeia, refere-se à Festa de São João, antes era chamada de Joanina.
Foram os portugueses que trouxeram essa festa para o Brasil, mas que sofreu também
influência dos chineses, espanhóis e franceses, veja a quadrilha, não parece uma dança da
nobreza. Os fogos vieram da China e de Portugal, da Espanha vieram as danças com fitas.
Tudo isso se misturou aos aspectos culturais dos brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e
imigrantes europeus) nas diversas regiões do país, tomando características particulares
em cada uma delas.
Particularmente na região Nordeste, as Festas Juninas cresceram muito, tornando-se uma
atração para os turistas e uma forte fonte de renda para toda a região.
As comidas são feitas com o que há na lavoura nesta época do ano: milho, batata-doce,
amendoim e quentões servem para aquecer o frio deste mês.
Entre as principais tradições estão: a fogueira, a dança da quadrilha. Os balões (que são
proibidos), pois podem causar incêndio, e quermesses das mais variadas. Porém, cada
estado tem características próprias, é realmente uma riqueza.
Lições para refletir
Você sabe dançar a quadrilha? Seria bom aprender dançar faz muito bem, não tenha medo
de parecer ridiculo, se desafie, aprenda, você abrirá uma porta de aprendizagem de seu
corpo e sentimentos.
Do que você mais gosta nas Festas Juninas?
Conhece alguma música própria deste tempo?
Oração
Jesus amado, Tu também participavas das festas do Teu povo, e ficava feliz com quem se
alegrava. Faz-nos saborear a vida da nossa comunidade, para que os nossos laços fraternos sejam cada vez mais fortes. Amém!
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O BARCO
Era uma vez um menino chamado Alberto, ele sempre fazia barquinhos de papel, mas
eles acabavam se desmanchando na água. Um dia, ele viu na vitrine da loja um barco bem
bonito, do jeitinho que ele queria, e quis compra-lo, mas custava muito caro. E ele não
tinha o dinheiro para comprar ao barco.
Saiu muito triste e decidiu construir o seu próprio barco, mas não de papel, como das
outras vezes, iria construir um barco de madeira.
Por vários dias, Alberto, juntamente com o seu pai, construiu um lindo barco, o qual ao término foi pintado com cores alegres. Os olhos de Alberto brilharam de alegria ao ver o belo
barquinho colorido. Ficara lindo, e ele brincava todos os dias com ele, até que um dia veio
uma forte tempestade, que levou o barco de Alberto para o rio. Alberto tentou alcançar o
barco, mas foi em vão. Seu pai queria fazer outro, mas ele não queria aquele, porque ele
tinha gostado muito dele.
Passeando na cidade, para sua surpresa, viu, na vitrine de uma loja, um barquinho muito
parecido com o seu.
Ele entrou na loja e pediu ao vendedor para mostrar o barquinho, pegou o barquinho nas
mãos e examinando-o cuidadosamente, concluiu:
— Esse é o meu barquinho.
O vendedor sorriu para o menino e disse:
— Esse barco pode ser seu, garoto, mas tem que pagar o preço dele.
Alberto, entre lágrimas, tentou explicar o ocorrido para o vendedor. Mas o vendedor não
quis conversa. Alberto saiu da loja muito triste, pensando o que fazer para conseguir o seu
barco de volta. Decidiu que iria trabalhar muito, até juntar o dinheiro e comprar o barco, e
assim Alberto fez.
Quando ele conseguiu o dinheiro foi apressadamente a loja, com medo de não encontrar
o barquinho. Mas… para a sua alegria, o barco ainda estava lá.
Alberto entregou o dinheiro, e o vendedor lhe deu o barco em troca.
Alberto tomou em seus braços o barquinho, dando um suspiro aliviado, e disse:
— Meu barquinho querido! Você é meu duas vezes. A primeira vez, porque eu lhe construí,
e agora, a segunda vez, porque eu o comprei.
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Lições para refletir
O que tem essa história a ver com a nossa vida?
Não parece com o que Jesus fez por nós?
Ser perseverante e nunca desistir do que queremos é muito importante para a vida e para
conseguirmos realizar nossos sonhos. Avante!
Oração
Senhor, somos Tuas criaturas, algumas vezes nos afastamos de Ti, e em outras vezes, as
correntezas nos afastam. Obrigada por ter enviado Teu Filho Jesus, para nos devolver a Ti,
pagando um preço tão alto, dando por nós sua própria vida. Amém!
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DIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Você já deve ter visto na casa de seus avós aqueles quadros de Jesus com o coração
cheio de raios. Representa o Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho é também dedicado a Ele.
Vamos ver como essa devoção começou? Lembrando que o quadro apenas lembra uma
realidade, não adoramos o quadro nem a imagem, simplesmente contemplamos nele o
mistério que representa.
Foi o próprio Jesus que apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque e pediu que ela divulgasse seu desejo, pois assim os homens e as mulheres se lembrariam o quanto Jesus os
ama. Disse Jesus a Santa Margarida em 1675:
“Peço que na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi, se celebre uma Festa
especial para honrar meu Coração, e que se comungue nesse dia para pedir perdão e reparar os ultrajes por Ele recebidos durante o tempo que permaneceu exposto nos altares”.
E fez uma promessa:
“Prometo-te que o Meu Coração se dilatará para derramar com abundância as influências
de Seu divino Amor sobre os que tributem esta divina honra e que procurem que ela lhe
seja prestada”, acrescentou.
Muitos grupos, movimentos, ordens e congregações religiosas, desde os tempos antigos,
foram colocados sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Em Roma, encontra-se a
Basílica do ‘Sacro Cuore’ (Sagrado Coração), construída por São João Bosco, encomendada
pelo Papa Leão XIII e com doações de fiéis e devotos de vários países.
Celebrar o Sagrado Coração é lembrar que Cristo foi verdadeiramente homem e
verdadeiramente Deus. E, sendo homem, também teve os mesmos sentimentos
que nós temos. Mas com uma diferença: seu coração sempre foi manso e humilde,
por isso nunca maltratou ninguém. Sendo Deus, nunca julgou, mas sempre usou
de misericórdia.
Lições para refletir
Na sua casa há um quadro do Sagrado Coração de Jesus?
Qual o significado do Sagrado Coração de Jesus para você?
Vamos, com os colegas e a professora, celebrar este dia do Sagrado Coração de Jesus!
Oração
“Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao Teu”. Amém!
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CASTELO DE AREIA
Num dia de verão, eu estava na praia espiando duas crianças na areia.
Trabalhavam muito, construindo um castelo de areia molhada, com torres, passarelas e
passagens internas.
Quando estavam perto do final do projeto, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o
castelo a um monte de areia e espuma.
Achei que as crianças cairiam no choro, depois de tanto esforço e cuidado, mas tive
uma surpresa:
Em vez de chorar, correram para a praia, fugindo da água, rindo, de mãos dadas e começaram a construir outro castelo.
Compreendi que havia recebido uma importante lição: tudo em nossas vidas, todas as
coisas que gastam tanto de nosso tempo e de nossa energia para construir, tudo é feito de
areia: só o que permanece é nosso relacionamento com todas as outras pessoas.
Mais cedo ou mais tarde, a onda virá e irá desfazer o que levamos tanto tempo
para construir.
Quando isso acontecer, somente aquele que tem as mãos de alguém para segurar, será
capaz de sorrir.
Segure, com força, as mãos que estão à sua volta!
São elas que lhe sustentam, dão força, amor, carinho...
Nunca esconda sua mão de alguém... um dia você precisará de mãos para segurar e sorrir... Para que, de mãos dadas com você, possa reconstruir outros castelos...
Lições para refletir
Você gostou da história?
O que podemos aprender a partir dessa história?
A união e o amor controem, e assim podemos fazer dos nossos relacionamentos um aprendizado para vida, além de curtir sempre as boas companhias dos nossos amigos e amigas!
Oração
Senhor, Tu estás presente em todos os momentos e lugares, ensina-nos a desapegar das
coisas materiais, e valorizar os sentimentos e relacionamentos, de forma que nossa vida
seja plena de sentido. Amém.
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O PODER DO PENSAMENTO
Um peregrino caminhou por um caminho rural, quando na beira dele, na grama, viu algo,
talvez uma pedra, com uma forma estranha:
"É uma cobra", ele pensou.
A cobra se desenrolou, estalou e mordeu-o até a morte.
Outro peregrino caminhou por esse caminho, ele também viu a pedra de formato estranho:
"É um pássaro", ele pensou.
Em uma agitação de asas, o pássaro voou para longe.
Um motorista ficou com um pneu furado em uma estrada escura e solitária. Ele saiu do
carro, mas percebeu que estava com problema. Ele estava prestes a se deixar levar pelo
desespero quando viu uma pequena luz a distância: era uma casa de fazenda.
Ele começou a andar nessa direção e, enquanto isso, começou a refletir: "E se ninguém
viesse abrir?"; "E se eles não tivessem um estepe?"; "E se esse cara não quisesse me
emprestar, mesmo que ele o tivesse ?".
A cada pergunta angustiada, sua agitação aumentava e, quando ele finalmente chegou à
casa da fazenda, e o fazendeiro abriu a porta, ele estava tão louco que lhe deu um soco,
gritando: "Fique com seu estepe, não o quero mesmo".
Goste ou não, são seus pensamentos que traçam o caminho da jornada chamado vida.
Se você sente desânimo, e sua mente fica confusa, provavelmente encontrará pessoas
desanimadas e confusas. Se você se sente uma pessoa desagradável, se comportará de
maneira desagradável. É claro, também há situações diferentes, se você se sente muito
triste, por exemplo, pode ter uma depressão, e aí, neste caso, você pode falar com seus
pais para que o levem a um médico.
Lições para refletir
O que a história fala sobre o pensamento?
Que atitude você vai tomar a partir deste ensinamento?
Oração
Senhor, Tu nos deste uma mente capaz de criar tantas coisas para o nosso bem e da humanidade. Suplicamos que teu Santo Espírito nos inspire a pensarmos sempre o que é bom,
justo e verdadeiro. Amém!
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REFLEXÃO SOBRE ELOGIO
Um corvo, que passeava pelo campo, apanhou um pedaço de queijo que estava no chão e
fugiu, acabando por pousar sobre uma árvore.
A raposa, o observando de longe, sentiu uma enorme inveja e desejou comer o queijo.
Assim, se pós ao pé da árvore e disse: Você é bonito e gentil, poucos pássaros podem ser
melhor que você. Você é bem-disposto e muito falante; se souber cantar, nenhuma ave se
comparará contigo.
O corvo, soberbo de todos estes elogios, levanta o pescoço para cantar, porém,
quando abriu a boca, o queijo caiu. A raposa apanhou o queijo e foi embora, ficando o
corvo faminto.
Lições para refletir
São Francisco de Assis dizia que havia mais verdade em uma crítica que em um elogio. Há
pessoas que elogiam em troca de alguma coisa, mas também há muitas pessoas boas que
nos elogiam porque realmente reconhecem nosso valor.
Quais os sentimentos que aparecem na história?
O corvo poderia ter agido diferente?
Oração
Senhor, somos feitos a Tua imagem e semelhança. Aumenta em nós a autoestima, para
que possamos crer nas nossas habilidades e competências, independente do que os outros
digam. Amém!
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A MELHOR PARTE DO DIA
"Mãe, olha!" exclamou Martha, a menina de sete anos.
"Sim, sim!" A mulher murmurou nervosamente enquanto dirigia e pensava nas muitas
coisas que a aguardavam em casa.
Depois, o jantar, a televisão, o banho do bebê, vários telefonemas e a hora de dormir.
"Vamos lá Marta, é hora de ir para a cama!". E ela subiu correndo as escadas. Cansada, sua
mãe a beijou, recitou as orações com ela e ajeitou as cobertas.
"Mãe, eu esqueci de lhe dar uma coisa!".
"Você vai me dar de manhã", respondeu a mãe, mas ela balançou a cabeça.
"Mas você não terá tempo de manhã!" Marta exclamou.
"Eu vou encontrar, não se preocupe!" disse a mãe, um pouco defensivamente. "Boa noite!",
ela acrescentou e fechou a porta firmemente. Mas não conseguia esquecer os olhos decepcionados de sua filha. Voltou para o quarto da menina, tentando não fazer barulho. Pôde
ver que ela estava segurando pedaços de papel em uma mão.
Aproximou-se e lentamente abriu a mão de Marta. A menina havia rasgado um grande
coração vermelho em mil pedaços, com um poema, escrito por ela, chamado: "Porque eu
amo minha mãe". Com muito cuidado, ela recuperou todas as peças, reconstruiu o coração, e conseguiu ler o que Marta havia escrito: "Porque eu amo minha mãe. Mesmo que
você trabalhe muito e tenha mil coisas para fazer, sempre encontrará tempo para brincar.
Eu amo você, mãe, porque eu sou a parte mais importante do dia para você."
Essas palavras voaram direto para o coração da mãe. Dez minutos depois, ela voltou ao
quarto da menina carregando uma bandeja com duas xícaras de chocolate e duas fatias de
bolo, acariciou carinhosamente o rosto rechonchudo de Marta.
"O que aconteceu?", perguntou a menina, confusa com a visita noturna.
"É para você, porque você é a parte mais importante do meu dia!".
A menina sorriu, bebeu metade do chocolate e voltou a dormir.
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Lições para refletir
Às vezes, em nossa vida, fazemos as coisas correndo, e nem vemos o tempo passar, nem
reparamos nas pessoas que estão junto com a gente. Vamos curtir nossos amigos e familiares, cultivando os bons momentos.
Quem é a parte mais importante do seu dia?
Você tem abraçado e dito “eu te amo” para as pessoas que cuidam de você?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pelo grande presente que nos deste, a nossa família. Abençoa
todos os que cuidam de nós, para que possam contar sempre com nossa gratidão e afeto.
Amém!
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A PRINCESA E A ERVILHA
Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha de ser uma princesa verdadeira. Por isso, foi viajar pelo mundo para encontrar uma, mas havia sempre
qualquer coisa que não estava certa. Viu muitas princesas, mas nunca tinha a certeza
de serem genuínas, havia sempre qualquer coisa, isto ou aquilo, que não parecia estar
como devia ser. Por fim, regressou a casa, muito abatido, porque queria uma princesa
verdadeira.
Uma noite houve uma terrível tempestade; os trovões ribombavam, os raios rasgavam
o céu, e a chuva caía em torrentes, era apavorante. No meio disso tudo, alguém bateu à
porta e o velho rei foi abrir.
Deparou com uma princesa. Mas, meu Deus! O estado em que ela estava! A água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No
entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade.
— Bem, já vamos ver isso, pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, mas foi ao
quarto de hóspedes, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão.
Depois empilhou mais vinte colchões e vinte cobertores por cima. A princesa iria dormir
nessa cama.
De manhã, perguntaram-lhe se tinha dormido bem.
— Oh, pessimamente! Não preguei o olho toda a noite! Só Deus sabe o que havia na cama,
mas senti uma coisa dura que me encheu de manchas. Foi horrível.
Então ficaram com a certeza de terem encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha
sentido a ervilha através de vinte cobertores e vinte colchões. Só uma princesa verdadeira
podia ser tão sensível.
Então o príncipe casou com ela; e a sua busca terminou.
Lições para refletir
A sensibilidade e algo que podemos desenvolver, ser mais sensíveis ao que os outros
estão sentindo, ser mais sensível ao sofrimento dos que nos rodeiam, e assim, ajudarmos sempre que for possível.
Por que será que as princesas encontradas não diziam a verdade?
O que fez a princesa da ervilha ser escolhida?
Oração
Jesus amado, Tu disseste ser a verdade. Hoje queremos rezar por todos os que trabalham
com a justiça, para que tenham a força de serem verdadeiros. Que o nosso “sim” seja sim
e o nosso “não” seja não! Amém!
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O SONHO DA BORBOLETA
Huizi estava procurando Zhuangzi. Encontrou-o cochilando debaixo de uma árvore.
— Acorda, Zhuangzi!
— Zhuangzi? Sou eu? Quem sou eu?
E contou que tinha adormecido e sonhado, e que nesse sonho havia se transformado
numa borboleta. Havia batido asas aqui e ali, certo de que era uma borboleta.
— Voei, e senti um regozijo tão grande, que logo me esqueci de que era Zhuangzi.
E fiquei confuso: eu era essa magnífica borboleta que havia sonhado, ou era uma borboleta sonhando ser Zhuangzi?
Talvez Zhuangzi fosse borboleta. Talvez a borboleta fosse Zhangzi!
E concluiu:
É esse o resultado da transformação das coisas.
Lições para refletir
Tudo se transforma, você deve ter em casa uma roupa do tempo em que era bebê, ela
parece tão pequena, não é mesmo, o ano que vem você não caberá mais neste uniforme,
crescerá, estamos sempre nos transformando, nada é estático. Também transformamos
nossos pensamentos, nossos sentimentos, mas o mais importante é ter consciência de
que estamos crescendo como seres humanos melhores, que estão em sintonia com tudo
e todos!
O que você entendeu da história?
Você acredita que coisas lindas ainda podem acontecer na sua vida?
Oração
Senhor, somos um projeto em construção, a cada dia colocamos um tijolinho na nossa
história de vida. Abençoa cada um de nós para que não desistamos nunca de sonhar e
realizar grandes coisas. Amém!
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SANTIDADE SALESIANA: SÃO JOSÉ CAFASSO
Deus, quando nos chama a existência, nunca nos abandona, mas para que saibamos concretamente que Ele nos cuida, nos presenteia com pessoas especiais, com as quais podemos contar sempre, em todo momento.
Assim foi José Cafasso na vida de Dom Bosco. Cafasso era apenas quatro anos mais velho
que Dom Bosco, ambos trabalharam, na mesma época, em favor do povo e dos menos
favorecidos, material e espiritualmente.
Conselheiro sábio, José Cafasso estudou teologia na cidade de Turim. Foi ordenado padre
com apenas vinte e dois anos. Logo se destacou por causa de sua serenidade e sabedoria.
Por causa disso, era muito procurado por seus colegas sacerdotes, que buscavam nele
aconselhamento, oração e discernimento.
José Cafasso foi professor de Dom Bosco, e foi ele que fez Dom Bosco conhecer a realidade
dos jovens encarcerados, o que muito o entristeceu. Daí em diante, Dom Bosco fez de tudo
para ocupar os adolescentes e jovens, a fim de que não se tornassem marginais.
Cafasso, além de ajudar com a amizade e os bons conselhos, também prestou grande
ajuda financeira, sem a qual tal ação não seria possível.
São José Cafasso faleceu ainda jovem, tendo apenas quarenta e nove anos de idade. Era o
dia 23 de junho de 1860. O belo título de "Padroeiro dos Encarcerados e dos Condenados
à Pena de Morte" mostra claramente como ele viveu sua missão apostólica. As visitas que
ele fazia às prisões eram grande consolo para os presos. A igreja reconheceu sua santidade em 1947.
Lições para refletir
Você já conhecia esse Santo?
O que chamou sua atenção na vida de São José Cafasso?
Deus não nos deixa sós, para auxílio e cuidado de Dom Bosco, Ele deu José Cafasso,
homem generoso e sábio. Você também tem pessoas maravilhosas que o ajudam a ser
quem você é!
Oração
Senhor, somos felizes por cuidar de nós nos, dando-nos amigos, prova concreta de Tua
presença. Hoje queremos rezar por nossos amigos, abençoa-os e concede a eles as graças
que mais precisam. Amém!
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DIA DE SÃO JOÃO BATISTA
Numa grande festa, em todo o Brasil, celebra-se o nascimento de João Batista, exatamente
seis meses antes do nascimento de Jesus. Lembra que o Anjo disse a Maria que Isabel
estava no sexto mês?
João Batista, chamado de Batista porque batizava e batizou também o seu primo Jesus.
Jesus disse que “dos nascidos de mulher não houve ninguém tão grande como João”. João
é considerado a ligação entre o I Testamento e o Segundo. A Igreja Católica celebra o nascimento apenas de Maria e de São João Batista, os demais só se celebra o dia da morte. É
ele que veio para preparar os caminhos do Senhor.
O pai de João Batista era Zacarias, um sacerdote idoso. Ele e sua esposa Isabel, que era
prima de Maria, eram tementes a Deus, mas não podiam ter filhos.
Um dia, Zacarias foi escolhido para oferecer incenso no interior do santuário de Deus. No
santuário, ele viu o anjo Gabriel, que lhe disse que ele teria um filho chamado João. Gabriel
explicou que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o nascimento e teria um ministério muito importante. (Lucas 1:16-17)
Incrédulo, Zacarias perguntou como seria possível, porque ele e Isabel eram idosos. Gabriel o repreendeu por sua falta de fé, e Zacarias ficou mudo até o nascimento
de seu filho. Os parentes queriam chamar o menino Zacarias, mas Isabel insistia que
seu nome era João. Então, Zacarias escreveu “seu nome é João” , e ele voltou a falar.
(Lucas 1:62-64)
João Batista cresceu e ficou forte. Ele viveu no deserto até começar seu ministério, não
bebia álcool, vestia roupa de pelos de camelo, e comia gafanhotos e mel.
Lições para refletir
Você sabia que João Batista era primo de Jesus?
Na sua casa se faz alguma receita diferente neste dia? Que costume há na sua comunidade?
Oração
Senhor Jesus, saudaste João quando ainda estava no ventre de Isabel. Faz com que possamos cultivar os dons que recebemos no nosso Batismo: a fé, a esperança e a caridade,
para que o mundo seja cada vez melhor. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

140

25.06

Junho

NO POÇO OU NO OCEANO
Uma rã morava dentro de um poço abandonado. Um dia apareceu perto de sua casa uma
grande tartaruga do mar. Ela começou então a contar vantagens para a tartaruga, dizendo
que era muito bom morar dentro do poço.
“Ah, como me sinto bem! É o melhor lugar do mundo. Quando tenho vontade, saio para
caminhar um pouco. Se estou cansada, descanso, apoiada nos tijolos fresquinhos que
revestem as paredes de meu poço. Ah, no meu poço há também muitas moscas. Nem preciso sair e me cansar para pegá-las. Estendo a língua e schwupt, recolho uma em pleno voo.
Às vezes, boio na água. Delicioso! Fico muito tempo boiando, pensando na vida, de papo
para o ar. Outras vezes, nado de um lado para o outro, espirro água, faço uma confusão. Ou
de noite, no meu canto, contemplo a nesga do céu estrelado, que ora se reflete nas águas,
ora parece estar ao meu alcance. Ou brinco no barro. Já brincou no barro? Maravilhoso!
Olha só esses caranguejos e esses girinos passeando em volta, eles têm inveja de mim.
Porque eu não posso me comparar com eles. Eu sou a dona do meu poço e do meu nariz.
Eu tenho uma liberdade imensa. Se você quiser, pode me visitar de vez em quando. Tanto
falou a rã, que a tartaruga do mar ficou curiosa e quis entrar no poço. Mas não conseguiu
passar pela entrada, muito estreita para ela. Penou para livrar o casco do limo e das ervas.
E disse:
Você, rã, conhece o oceano? Ele ocupa boa parte do mundo, criando imensidões por trás
de imensidões de água. Dentro dele existem poços de muitos quilômetros de profundidade, montanhas, florestas e milhões de animais marinhos.
Quando na terra chove sem parar, enchendo rios, transbordando lagos, provocando
enchentes, toda essa água vai para o oceano, e ninguém nota a elevação do nível das
águas, e quando há seca, ninguém nota que abaixou o nível.
E quando estou em casa, nadando no meio das ondas, algumas de muitos metros de altura,
ou passeando nas profundezas aonde ninguém jamais chegou, percebo o quanto sou feliz
de viver nesse imenso oceano. Nesse momento, a rã, um pouco confusa, despediu-se,
porque não tinha nada para responder.
Lições para refletir
Lembre-se sempre: fomos feitos para o mar, e não para ficarmos no buraco. Temos muito
a desbravar na nossa vida, e podemos ser surpreendidos com muitos acontecimentos
maravilhosos.
Não vamos estacionar, vamos buscar viver intensamente, com responsabilidade e alegria!
O que você aprendeu com essa história?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos porque colocaste no nosso coração desejos e sonhos grandes.
Agradecemos sempre pela inspiração que trazes a nós. Amém!
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O OBSERVADOR OBSERVADO
Um leão foi capturado, colocado numa jaula e mostrado em público. Estava furioso.
E pensou:
— Isso é o que de mais desumano pode acontecer a um leão. Vou me vingar um dia.
Tempos depois foi levado para um safári aberto, de animais selvagens. E dessa vez eram
os seres humanos que tinham de ficar dentro de jaulas, se quisessem se aproximar dos
animais ou olhar em volta.
O rei dos animais achou que era a oportunidade perfeita de mostrar o seu ódio. Ele chamou seus súditos até as jaulas e disse a todos eles:
— Olhem, olhem! Essas criaturas são consideradas as mais sábias entre os seres vivos.
Estão em jaulas. E nós, aqui, do lado de fora. O mundo mudou!
As pessoas nas jaulas estavam muito alegres. Já tinham visto uma quantidade enorme de
leões nos zoológicos, mas nunca um deles, assim, tão forte e poderoso.
O leão nunca poderia saber que a habilidade de o colocarem na jaula significava o poder do
homem, e que a habilidade dos homens se colocarem em uma jaula era a sua sabedoria.
Lições para refletir
Você acha que o Leão estava pensando corretamente?
A inteligência é um grande dom. Você tem usado bem a sua?
Oração
Senhor, na Tua obra criadora colocaste o ser humano como administrador de tudo. Faz
com que usemos a nossa inteligência para construir um mundo onde todos sejam respeitados: plantas, animais e demais seres. Amém!
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DIA DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
A festa de São Pedro e São Paulo fecha este mês de tantas festas. Você sabe quem foram
eles?
Pedro era de Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genesaré, ou Mar da
Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus,
Simão era casado (os Evangelhos falam da cura da sogra de Pedro) e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genesaré. Era filho de Jonas, e tinha um
irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus.
Pedro era um pescador, foi apontado por Jesus como seu sucessor, entre os doze apóstolos, e teve a missão de construir uma igreja que continuasse a obra de Jesus.
Por outro lado, Paulo de Tarso não esteve entre os doze discípulos que seguiram Jesus
mais de perto e, inclusive, perseguia cristãos. No entanto, converteu-se e tornou-se um
dos grandes evangelizadores da Igreja primitiva. Ambos morreram martirizados. Neste
dia se celebra também o Dia do Papa, pois São Pedro, segundo os católicos, foi o primeiro
Papa da Igreja.
(Educador(a) a resposta da segunda pergunta é:
Pedro: Chave a tradição o coloca como porteiro do Céu e Paulo: Bíblia e espada por ser
defensor da fé e grande escritor e pregador. O nome do atual papa é Jorge Bergoglio; ele
estudou a 6ª série em um colégio salesiano).
Lições para refletir
Você sabe o nome do atual papa?
Pesquise algo sobre o nosso papa atual, busque um texto de algo que ele disse e você
gostou muito. Compartilhe com os(as) colegas. E depos reflitam sobre as palavras do papa.
Sabe os símbolos destes dois apóstolos?
Oração
Jesus, nós Te bendizemos pelo exemplo de São Pedro e São Paulo, que, apaixonados por Ti
e pelo teu Reino, colocaram as bases da Igreja. Queremos rezar pelo Papa Francisco, para
que seu apelo de unidade e misericórdia possa ser ouvido. Amém!
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A HISTÓRIA DA LUA
Changxi, esposa do deus celestial, depois de esperar por doze meses, deu à luz doze luas
idênticas, cada qual com um rosto redondo, muito branco e brilhante, da qual uma prateada luz iluminava a escuridão da noite. A deusa as amava mais do que tudo, e lhes dava
muitos banhos para manter as suas peles alvas.
Um dia, as doze irmãs saíram para passear pela Terra, e foram logo seduzidas pela sua
beleza: a vastidão das pastagens e das florestas, a imensidão dos rios e dos mares, as altas
montanhas, a exuberância das flores e o canto dos pássaros. Elas nunca tinham visto nada
parecido no céu. Estavam se divertindo muito, quando um de seus irmãos, o sol, encerrava
a sua tarefa diária ao oeste.
Lentamente a escuridão caiu sobre a Terra, e elas perceberam de como a Terra se torna
apavorante devido à falta de luz, e ficaram com muita pena dos humanos por terem de
ficar no escuro.
Depois de discutirem o assunto, chegaram a uma conclusão: que poderiam continuar a iluminar a noite, devido à luz que irradiavam. E decidiram a se revezar como os seus irmãos
sóis, trazendo a luminosidade à noite, para que os humanos não sentissem medo por
causa da escuridão.
A decisão delas obteve a concordância de sua mãe, Changxi, que muito apreciou a conduta
nobre das filhas. A deusa arranjou um mês para cada uma das doze filhas, que resulta justamente em um ano. A cada vez que a escuridão começa a tomar conta da Terra, elas sobem
devagar em direção ao alto do céu, para se dirigem em direção ao oeste e se recolherem.
A partir daí, a noite se tornou clara e iluminada. Os homens e as mulheres ficaram muito
contentes, porque poderiam descansar e conversar sob o luar, e as crianças podiam brincar mais. O luar trouxe inspiração aos poetas, que compuseram as mais lindas poesias que
são entoadas até hoje.
Lições para refletir
Uma das coisas boas da vida é contemplar as belezas da natureza. Vamos aprender a
fazer isso a cada dia, você pode contemplar a beleza das flores, o sorriso de um amigo(a), a
diversidade dos animais, e tudo que achar interessante e belo, você descobrirá um mundo
novo e deslumbrante na natureza!
Essa lenda chinesa explica as fases da lua? Você costuma observá-la?
Sabe diferenciar as fases da lua? Sabe em que lua estamos?
Oração
Louvado seja, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu as formaste claras, preciosas e belas.(S.Francisco) Concede-nos, Senhor, a fineza de alma, para não deixar passar
despercebido o encanto da Tua criação. Amém!
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saber que são amados. A primeira felicidade de
um menino é saber-se amado.”
Dom Bosco
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JESUS E AS CRIANÇAS
Imagine Jesus abraçando o menininho. Pode ver que Jesus realmente gosta de crianças. Os
homens que o observam são seus apóstolos. O que Jesus lhes está dizendo? Vamos ver.
Jesus e seus apóstolos voltavam de uma longa viagem. No caminho, os apóstolos tinham
discutido entre eles. Por isso, Jesus perguntou-lhes: ‘Sobre o que estavam discutindo no
caminho?’ Na realidade, Jesus sabia do que haviam falado. Mas fez a pergunta para ver o
que os apóstolos iriam dizer.
Os apóstolos não responderam. De fato, alguns apóstolos queriam ser mais importantes
do que os outros. Jesus já havia lhes dito que não era certo querer ser o maior.
Ele chamou o menininho e o pôs diante deles. Daí, disse aos seus discípulos: ‘Quero que
saibam que, a menos que mudem e sejam como criancinhas, não entrarão no Reino de
Deus. O maior no Reino é aquele que se tornar como esta criança.’ Sabe por que Jesus
disse isso?
Bem, as criancinhas não se preocupam em ser maiores ou mais importantes do que os
outros. Por isso, os apóstolos deviam aprender a ser como crianças e a não brigar sobre
ser grandes ou importantes.
Lições para refletir
Você conhecia essa passagem da bíblia?
Você concorda com Jesus? Por quê?
Oração
Jesus querido, que cena mais linda! Sempre mostraste o Teu carinho para com as crianças.
Nós Te pedimos, hoje, que todas as crianças do mundo tenham seus direitos assegurados.
Amém!
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O VELHO
Um senhor passara muitos anos cavando os campos, ao redor da cidade, atrás de um
tesouro perdido. Os vizinhos o viam chegar cansado todos os dias, e com um rosto triste
e abatido, decepcionado.
Isso aconteceu por longos anos, até que um dia passou na cidade um missionário que e o
viu cavando e perguntou-lhe:
— O que faz aí, cavando desse jeito? – O homem respondeu:
— Passo os dias buscando um tesouro. – O missionário perguntou-lhe.
— Você tem casa, esposa, filhos que lhe acolhem com carinho todos os dias? E aos domingos você vai a Igreja fazer suas orações? – O homem respondeu:
— Sim, tenho tudo isso, e ainda bons vizinhos – Então o missionário lhe disse:
— Você já tem o maior tesouro, não percebe?
No outro dia o homem não foi mais cavar. Toda a aldeia se reuniu ao redor dele e perguntou: "O que aconteceu com você?" – O velho respondeu:
— "Nada especial. Passei oitenta anos da minha vida correndo atrás da felicidade, de um
tesouro perdido, quando o maior tesouro eu já tinha em casa.
Lições para refletir
Feche os olhos, pense um pouco quais são os tesouros que você tem agora, neste momento
de sua vida, qual deles para você é mais importante. Pensou? Então, no silêncio de seu
coração, diga “obrigado”.
Por que ele queria tanto o tesouro?
O que o missionário mostrou ao velho, que o fez enxergar melhor?
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pelo grande tesouro que nos deste, a nossa família.
Nós Te bendizemos por ela e pelos nossos vizinhos, abençoe-os. Amém!
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O HOMEM SÁBIO
Algumas pessoas tinham o hábito de visitar um homem sábio, para que ele as ouvisse
reclamando sempre dos mesmos problemas. Um dia, ele decidiu lhes contar uma piada, e
todos caíram na gargalhada.
Depois de alguns minutos, ele lhes contou a mesma piada, e apenas alguns deles sorriram.
Então, ele falou a mesma piada pela terceira vez, mas ninguém riu ou sorriu mais.
O homem sábio sorriu e disse:
— "Você não pode rir da mesma piada repetidamente. Então, por que você está sempre
chorando em função do mesmo problema?"
A preocupação não resolverá seus problemas; apenas vai desperdiçar o seu tempo e a sua
energia.
É Tempo de Amar
Existe um tempo pra cada coisa, existe um momento debaixo do céu
Existe um tempo pra cada coisa.
Existe um tempo pra cada coisa, existe um momento debaixo do céu
Existe um tempo pra cada coisa.
Tempo pra plantar, tempo pra colher
Tempo pra ganhar, tempo pra perder,
Tempo pra nascer, tempo pra morrer.
Tempo pra chegar, tempo pra partir,
Tempo pra apartar, tempo pra unir,
Tempo pra chorar, tempo pra sorrir.
Tempo pra cantar, tempo pra calar,
Tempo pra cair e pra recomeçar,
Hoje é o tempo, é tempo de amar!
Tempo pra cantar, tempo pra calar,
Tempo pra cair e pra recomeçar,
Hoje é o tempo, é tempo de amar!
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Lições para refletir
O que o sábio quis ensinar?
Conte essa história para as pessoas que estiverem preocupadas com alguma coisa.
É sempre útil compartilharmos com os outros o que aprendemos, assim seremos agentes
de mudança e crescimento na nossa socidade!
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por todos aqueles que anunciam a Tua Palavra, que é sempre
de esperança. Confiamos a Ti hoje as pessoas que conhecemos e que passam por algum
problema. Fortalece nelas a esperança. Amém!
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O VERDADEIRO MELHOR AMIGO
Dois amigos estavam caminhando no deserto. Num certo ponto, eles tiveram uma discussão, e um bateu no rosto do outro.
O rapaz que recebeu a bofetada ficou muito triste, e sem dizer nada, ele escreveu na areia:
"Hoje, meu melhor amigo me deu uma bofetada no rosto".
Eles continuaram andando até que encontraram um oásis, com um lindo lago, onde pararam para se refrescar. O rapaz que levou o tapa caiu em um buraco com lama e começou
a afundar, mas seu amigo o salvou. Depois que ele se recuperou desse choque, escreveu
em uma pedra: "Hoje, meu melhor amigo salvou a minha vida".
Curioso, o amigo que havia batido nele e depois o salvara, perguntou:
— "Quanto eu lhe dei um tapa, você escreveu na areia. Agora que o salvei, você escreveu
na pedra. Por quê?"
O outro amigo respondeu:
— "Quando alguém nos machuca, devemos registrar na areia, onde os ventos do perdão
podem apagá-lo. Mas, quando alguém faz algo de bom para nós, devemos gravá-lo em
pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo".
Moral da história: Não valorize as coisas que você possui em sua vida. Valorize as pessoas
que você tem na sua vida.
Lições para refletir
Conte uma história em que você valorizou alguém.
Pense um pouco, o que você gostaria de escrever na pedra da gratidão?
Oração
Querido Jesus, Tu nos ensinaste que o perdão e a gratidão devem ser infinitos. Nós Te bendizemos por todas as pessoas que fazem o bem para nós, ensina-nos também a esquecer
o que nos fizeram de mal. Amém!
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O LOBO E O LEÃO
Vagando pela encosta da montanha ao pôr do sol, um lobo viu sua própria sombra tornar-se muito estendida e ampliada, e então disse para si mesmo:
— Já que eu sou tão imenso e tenho quase 4 metros de comprimento, eu deveria ser
reconhecido como rei de todos os animais, não deveria?
Enquanto ele estava se entregando a esses pensamentos orgulhosos, um leão caiu sobre
ele. Agonizante, ele exclamou com um arrependimento tardio:
— Esta superestimação de mim mesmo é a causa da minha destruição.
Quando nos exaltamos e inchamos nossos peitos com orgulho, arrogância e desprezo
pelos outros, nos tornamos um alvo para aqueles mais fortes que nós.
Orgulho separa o homem de Deus. O orgulhoso é convicto de sua superioridade e é infalível, ou seja, não precisa de ninguém. O orgulhoso, segundo essa linha de pensamento,
olharia seus dons (algo ganhado) em conquistas pessoais.
O orgulho, em um conceito geral, é negativo quando alcança o exagero. Nesse momento o
orgulhoso teria uma satisfação incondicional sobre si e superestimaria seu próprio valor.
Com isso, o orgulho se veria como melhor e superior aos outros e inferiorizaria os outros.
Em alguns casos, para além disso, o orgulhoso seria egoísta e não se preocuparia com ninguém além de si. Sendo assim, os efeitos do orgulho transbordariam e afetariam aos que
estão a sua volta. O orgulho promove, muitas vezes, uma visão distorcida de si mesmo.
Assim, em casos de orgulho exagerado, a pessoa se enxerga como alguém que está além
de suas capacidades.
Temos porém que ter orgulho de tudo de bom que somos, temos e fazemos, pois são
presentes de Deus.
Lições para refletir
Será que o ser humano precisa matar animais para sobreviver? Quais outras opções
ele teria?
Qual a lição que você teve a partir desta história?
Oração
Senhor, somos dons do Teu imenso amor. Concede-nos sabedoria para sermos melhores,
tendo discernimento e amor no coração. Amém!
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DOIS AMIGOS E UM URSO
Vijay e Raju eram amigos. Um dia, enquanto estavam de férias, explorando uma floresta,
viram um urso se aproximar em sua direção.
É claro que os dois ficaram muito assustados. Raju, que sabia subir em árvores, subiu
rapidamente em uma delas. Ele não pensou no seu amigo, que não tinha ideia de como
fazer isso.
Vijay pensou por um momento. Ele tinha ouvido que os animais não atacavam cadáveres,
então ele caiu no chão e prendeu a respiração. O urso o cheirou e achou que o rapaz
estava morto, e foi embora em seguida.
Depois que Raju desceu da árvore, perguntou a Vijay: "O que o urso sussurrou nos
seus ouvidos?"
Vijay respondeu: "O urso me pediu para me afastar de amigos como você".
Lições para refletir
Os bons amigos estão conosco nos momentos bons e ruins, e gostam de nós como somos,
sem ficar nos julgando; sendo verdadeiros, nos convidam sempre a crescer e a seguir o
bom caminho.
Você tem amigos(as)?
Para você, quais as qualidades que uma pessoa tem que ter para ser considerada um
amigo (a) de verdade?
Oração
Jesus amado, Tu és o maior amigo, pois deste Tua vida para nos salvar e nos mostraste o
caminho para chegarmos até Teu amado Pai. Dá-nos o presente de termos bons amigos e
também sermos bons e fiéis amigos. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

152

09.07

Julho

AS ASAS E OS CISNES
Conta-se que houve uma época em que os papagaios, assim como os cisnes, tiveram o
privilégio de cantar.
Porém, vendo passar por perto um cavalo a relinchar, eles ficaram tão encantados com o
som, que tentaram imitá-lo.
Foram dias e dias ensaiando, e conseguiram imitar o cavalo; mas, de tanto ensaiar, ficaram
sem voz. É assim, muitas vezes desejamos algo com tanta intensidade, que conseguimos,
mas isso pode ocasionar a perda das bênçãos presentes.
Quanto mais nos movemos em direção ao que achamos ser algo necessário, considerando
algo muito importante, quando não é, provavelmente venhamos a perder o que temos, e
isso nos prejudicará muito.
Lições para refletir
Todos temos dons que precisamos cultivar, rezando todos os dias, indo a celebração de
sua comunidade, esses dons nos farão reconhecer o que temos como graça e desejar
progredir sem nos tornarmos egoístas.
O desejo dos papagaios era algo possível?
Você costuma agradecer a Deus pelo que você é?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pelo que somos e temos, tudo é graça do Teu amor infinito.
Faz com que nos alegremos com os dons dos outros e façamos crescer os nossos dons
pessoais. Amém!
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O VENTO DO NORTE E O SOL
O Vento do Norte e o Sol tiveram uma longa discussão sobre qual era o mais poderoso,
e, depois de muito tempo, concordaram que o vencedor seria aquele que primeiro conseguisse separar certo viajante de seu longo casaco.
O Vento do Norte foi o primeiro a tentar, e soprou com todas as suas forças, mas quanto
mais soprava, mais o viajante se envolvia em seu casaco. Até que, finalmente, sem mais
esperança de vitória, o Vento chamou o Sol para ver o que ele poderia fazer. O Sol apareceu
de repente, com todo o seu calor. O viajante, assim que sentiu os fortes raios do Sol, tirou
uma peça após a outra e, por fim, despiu-se e foi tomar banho em um riacho bem próximo.
Lições para refletir
A melhor maneira de convencer alguém sobre algo é dando bom exemplo, e, sobretudo
amando o outro, tal qual o sol o amor aquecem transforma e fortalece.
O que você aprendeu a partir desta história?
Dê exemplos em sua vida nos quais você não precisou usar a força e conseguiu se
sair bem.
Oração
Senhor, Tu és o sol que nos aquece e nos ilumina. Faz com que aprendamos que o calor e
a ternura são muito melhores que o frio e a indiferença. Amém!
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LEÃO, O LOBO E A RAPOSA
"Um leão, envelhecendo, adoeceu em sua caverna. Todos os animais vieram visitar seu
rei, exceto a raposa. O lobo, portanto, achando que tinha uma oportunidade, acusou a
raposa de não demonstrar respeito àquele que tinha o domínio sobre todos eles e de não
vir visitá-lo. Naquele exato momento, a raposa entrou e ouviu essas últimas palavras do
lobo. O leão rugiu furioso contra ele. Enquanto isso, a raposa buscou a oportunidade de
se defender e disse:
— E quem, dentre todos aqueles que vieram a você, o beneficiou tanto quanto eu, que
viajou de um lugar para outro em todas as direções? E ainda procurou e aprendeu com os
médicos os meios de curá-lo?
O leão ordenou-lhe que dissesse o que fazer para se curar. Então a raposa respondeu:
— Você está com frio. Deve colocar-se ao lado de uma fogueira para se aquecer, e comer
uma bela canja bem quente.
O leão fez o que a raposa havia dito e ficou curado.
O lobo pediu perdão por ter julgado precipitadamente a raposa.
Agiremos com sabedoria, sem precipitações, com passos firmes e seguros.
Lições para refletir
Agir com sabedoria, sem julgar os outros, com passos firmes e seguros, sempre nos levará
para bons caminhos, e poderemos ajudar os que precisam de nós.
Que outra atitude o lobo poderia ter tido?
Você gostou do final da história?
Oração
Jesus amado, Tu nos ensinaste a não julgar para não ser julgado. Ilumina nossa mente para
que possamos pensar e desejar sempre o bem para nós e para os outros. Amém!
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OS DOIS FILHOS
Um pai tinha dois filhos. Foi ao primeiro e disse:
— Vá trabalhar, hoje, na minha vinha. O filho respondeu:
— Eu não quero, pai! Mas depois pensou bem e foi.
Em seguida, o pai dirigiu-se ao segundo filho e disse:
— Filho, vá trabalhar, hoje, na minha vinha. E o filho disse:
— Eu irei, pai. Mas não foi.
Aí Jesus perguntou ao povo:
— Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Responderam-lhe:
— O primeiro. (Mt 21, 28-31).
Lições para refletir
O que Jesus quis ensinar?
Como você age quando os seus pais lhe pedem alguma coisa?
Quando alguém solicita que façamos algo é porque acreditam que nós podemos fazer, e
isso é maravilhoso. Mesmo que não tenhamos todo o conhecimento, se tivermos a vontade
de aprender e a humildade de pedir, cresceremos como seres humanos e tornaremos o
mundo ainda mais bonito, é para isso que estamos aqui.
Oração
Amado Jesus, foste o Filho obediente do Pai, e ensinaste que não bastam palavras, precisamos agir, não basta ter feito a Primeira Eucaristia, é preciso participar. Ajuda-nos, Senhor,
a seguir conforme os Teus ensinamentos. Amém!
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O TROMPETISTA PRISIONEIRO
"Um trompetista, que liderava bravamente os soldados, foi capturado pelo inimigo. Ele
gritou para seus captores: “Ora, poupe-me e não tire minha vida sem motivo ou sem questionamento. Eu não matei um único homem da sua tropa. Eu não levo nada além desta
trombeta de bronze ”.
“Essa é a razão pela qual você deve ser morto”, disseram eles; “Pois, enquanto você não
luta, a sua trombeta agita todos os soldados para a batalha.”
O homem que estimula os outros a lutar ainda é um soldado, mesmo que nenhuma arma
toque suas mãos. As armas são apenas os meios pelos quais o dano se espalha, quando o
dano é o desejo do homem. O desejo de prejudicar é em si mesmo mais destrutivo do que
o dano realmente infligido.
Lições para refletir
Dê a sua opinião a respeito da atitude do trompetista.
O que você acha da compra de armas? Será que os cidadãos precisam de armas?
Jesus queria que todos fossemos missionários Ele disse: “ide por todo mundo e pregai o
evangelho”, pregar o evangelho é tocar a trombeta do bem e estimular a todos a vivência
dos ensinamentos de Jesus, pois só assim todos seremos felizes.
Oração
Jesus, Tu disseste: eu te dou a minha paz, e Tu és o príncipe da paz. Olha com carinho aos
chefes das nações, para que busquem sempre o entendimento e a paz. Amém!
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O PARDAL E A LEBRE
Uma lebre, que foi atacada por uma águia, soluçou muito e soltou gritos como um filhote.
Um pardal a censurou e disse:
— "Onde está agora a sua notável rapidez? Por que os seus pés estavam tão lentos?"
Enquanto o pardal falava assim, um falcão, de repente, o agarrou e o pôs em seu ninho.
A lebre, que de tanto espernear, conseguiu se livrar, disse ao pardal:
— Viu, você fica esnobando os outros e esquece de cuidar do que é seu, se estivesse mais
atento não se encontraria agora no ninho do falcão.
Quando nos alegramos com a miséria dos outros, muitas vezes a trazemos para nós
mesmos.
Lições para refletir
Que outra atitude o pardal poderia ter tido?
O que você acha da conclusão da lebre?
A vida é um bumerangue, aquilo que jogamos, retorna para nós. Se lançamos o bem,
recebemos o bem, se jogamos o mal, o mal retorna para nós. Cabe a você decidir o que
você quer lançar.
Oração
Jesus amado, cuida de nosso coração, para que seja afável e caridoso com todos. Socorre,
com teu amor misericordioso, todos aqueles que estão aflitos e recebem zombarias.
Amém!
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ÁRVORE BOA DÁ BOAS FRUTAS
Certo dia Jesus contou esta parábola:
“Por acaso, o espinheiro produz uvas? E a árvore venenosa poderá produzir figos? Na verdade, a árvore boa produz boas frutas, e a árvore má produz frutas ruins.”
Mas, na verdade, não é da árvore que Jesus está falando.
Ele quer falar de gente: gente boa e gente ruim. A árvore boa ou ruim é cada um de nós,
de acordo com o bem ou o mal que fazemos.
O apóstolo Paulo falou sobre os frutos bons: bondade, verdade, compreensão, perdão,
união, fraternidade, fé, amor, alegria, paz e sinceridade.
E falou sobre os frutos ruins: inveja, ciúme, ira, ódio, vingança, falsidade e falar mal dos
outros.
Lições para refletir
O que você entendeu do ensinamento de Jesus?
Pense um pouquinho, que frutos você tem produzido na escola e em casa? O jeito que você
age faz você feliz ou triste?
Como você é um filho amado de Deus, Ele quer que você produza só frutos bons, não
há outra opção. Pode ser que você diga, não quero produzir nada, a omissão é sempre
produzir o mal.
Oração
Senhor, Tu nos fizeste árvores boas, para produzir bons frutos durante a nossa vida. Põe
Teus Anjos a nos cuidarem, para que nenhuma erva daninha, o mal, estrague os bons
frutos. Amém!
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A PULGA E O BOI
Uma pulga questionou um boi:
— O que lhe aflige é que, sendo tão grande e forte, você se submete aos maus tratos que
recebe dos homens e é escravo deles dia após dia, enquanto eu, sendo uma criatura tão
pequena, me alimento impiedosamente de sua vida, carne e sangue, sem restrição. O boi
respondeu:
— Eu não desejo ser ingrato, pois sou amado e bem cuidado pelos homens, e eles frequentemente acariciam minha cabeça e ombros.
— Ai de mim, disse a pulga; Este mesmo tapinha que você gosta, sempre que acontece
comigo, traz a minha destruição inevitável.
Apesar de toda a nossa grandeza, precisamos da ajuda daqueles que nos rodeiam para
sobreviver, pois não podemos todas as coisas, porque temos nossas próprias fraquezas.
É melhor não superestimar seus pontos fortes, pois a recompensa dada a outro pode ser
sua fraqueza.
Cada pessoa é única, por isso os desejos, sonhos, pontos de vista são tão diferentes, e isso
não é ruim, pois juntos formamos um colorido mosaico que, unido, mostra a criatividade
única de Deus.
Lições para refletir
Apesar de toda a nossa grandeza, precisamos da ajuda daqueles que nos rodeiam para
sobreviver, pois não podemos todas as coisas, porque temos nossas próprias fraquezas.
É melhor não superestimar seus pontos fortes, pois a recompensa dada a outro pode ser
sua fraqueza.
Cada pessoa é única, por isso os desejos, sonhos, pontos de vista são tão diferentes, e isso
não é ruim, pois juntos formamos um colorido mosaico que, unido, mostra a criatividade
única de Deus
Em que situações de sua vida você se sentiu forte?
O que é bom para um é bom para todos?
Oração
Senhor, somos tão diferentes, cada qual com sua missão. Ajuda-nos a unir-nos cada vez
mais, para que possamos nos auxiliar mutuamente, cada qual com sua tarefa e missão.
Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

160

21.07
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NOVA CHANCE
Um dia Jesus viu que alguns homens não trabalhavam e não faziam nada de bom. Então
contou esta parábola:
“Certo homem tinha uma figueira plantada no meio de sua vinha. Foi até ela procurar figos
e não encontrou. Então disse ao agricultor que cuidava do sítio:
— Faz três anos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nada! Corte-a. Ela
fica apenas sugando a terra! Mas o agricultor respondeu:
Senhor, deixe a figueira ainda esse ano. Vou cavar em volta dela e pôr adubo.
Quem sabe ela venha a dar frutas! Se não der, então poderá cortá-la!”
Viemos ao mundo para produzir muitos frutos, para isso precisamos estar ligados ao
tronco que é o Cristo, só estando com Ele conseguiremos ser abundantes.
Às vezes não damos conta de algo por falta de cultivo. Por exemplo, “ não sou bom em
corrida”, não é que você não é bom, falta exercitar, e aos poucos você verá que suas pernas
estarão mais fortes e o que parecia tão difícil se torna fácil.
Lições para refletir
O que Jesus quis ensinar?
Como será que acabou a história? A figueira deu frutos ou não?
Viemos ao mundo para produzir muitos frutos, para isso precisamos estar ligados ao
tronco que é o Cristo, só estando com Ele conseguiremos ser abundantes.
Às vezes não damos conta de algo por falta de cultivo. Por exemplo, “ não sou bom em
corrida”, não é que você não é bom, falta exercitar, e aos poucos você verá que suas pernas
estarão mais fortes e o que parecia tão difícil se torna fácil.
Oração
Senhor, no Teu projeto de Salvação, escolheste um povo que foi chamado a dar bons frutos. Hoje somos nós os chamados a encher a terra de coisas belas e boas. Conta conosco.
Amém!
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Julho

AS DUAS BOLSAS
“De acordo com uma lenda antiga, cada homem ao nascer é colocado na fila da vida, um
atrás do outro, e, para a viagem da vida, recebe duas bolsas penduradas em seu pescoço: a
da frente, cheia de suas virtudes e talentos, e a de trás com seus defeitos. Por isso é que as
pessoas costumam exaltar-se das suas virtudes e são rápidos em ver as falhas dos outros
e, no entanto, muitas vezes são cegos para suas próprias falhas."
As falhas dos outros estão bem na nossa frente, enquanto as nossas falhas tendem a
estar escondidas. Somente quando escolhemos ver nossas próprias falhas primeiro é que
podemos aliviar o fardo que carregamos.
Lições para refletir
O que havia na bolsa da frente? E na de trás?
Quando alguém nos faz notar um defeito nosso, como reagimos?
“Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis
julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que
reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu
olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave
no teu?
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do
teu irmão”. Mateus 7:1-5
Oração
Senhor, quão maravilhosos somos nós, com virtudes e defeitos. Que o Teu Espírito Santo
nos revele sempre mais o que precisamos mudar para sermos melhores. Amém!
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VIRTUDES: ESPERANÇA E CONFIANÇA
Um grão de trigo, perdido no campo, esperava pela chuva para se esconder debaixo da
terra.
Passou uma formiga e preparou-se para carregá-lo. O grão de trigo pediu-lhe:
— Deixa-me no meu campo!
A formiga respondeu:
— Se cada uma de nós não levar um pouco de comida para a despensa, não teremos
alimentos para o inverno.
— Mas eu não sirvo apenas para ser comido. Sou uma semente cheia de vida. Por que não
fazemos um pacto?
— Que pacto?
— Se você me guardar bem guardadinho, para ser o último a ser comido, prometo que você será
bem recompensada.
— E como você fará isso?
— Pois… olha, é um mistério. – e o grãozinho não disse mais nada.
A formiga confiou nele. Fez o que lhe indicou o grão de trigo. Passou o inverno, veio a
primavera, e chegou o verão. Quando a formiga foi à procura do grão, deu conta de que
ele já não estava mais lá, mas viu com alegria que o grão de trigo havia cumprido a sua
promessa e se transformara numa espiga de trigo com muitas outras sementes.
Lições para refletir
O que você mais gostou na história?
Você acha que o grão de trigo tinha clareza de sua missão?
Se escolhermos nos comunicar com as outras pessoas, sempre teremos mais chances de
ter uma opção melhor, em que todos possam ser favorecidos.
Oração
Senhor, que mistério bonito é a vida escondida em um grão! Também nós queremos ser
como essa semente, ter clareza que estamos aqui para gerar muita vida. Amém!
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Julho

O CORVO E A OVELHA
Você já viu um bicho menor pegando carona em um outro maior? Que folga não é? Pois
bem na história de hoje temos um corvo interesseiro, escute e tente imaginar a cena:
Um corvo problemático sentou-se nas costas de uma ovelha. A ovelha, muito contra sua
vontade, o carregou para todo lado por um longo tempo, e finalmente disse:
— Se você tivesse tratado um cão desta maneira, você teria experimentado o terror de
seus dentes afiados. E o corvo respondeu:
— Eu desprezo os fracos e cedo aos fortes. Sei quem posso intimidar e a quem devo adular; e assim prolongo minha vida até uma boa velhice.
A maior lição que um corvo poderia lhe ensinar: escolha bem seus amigos e se afaste de
quem apresenta coisas e caminhos fáceis.
Lições para refletir
Você já viu um bicho menor pegando carona em um outro maior? Que folga não é?
Você concorda com a atitude do corvo?
Como você escolhe os seus amigos?
Quando fazemos aquele trabalho de grupo, há sempre alguém que fica de folga e só põe o
nome, quem carrega fica mais forte, mas quem é carregado vai ficando fraquinho, não se
desenvolve, e mais tarde esse esforço não feito vai fazer falta, você pode acreditar. Tudo
que é nos dado um dia será pedido!
Oração
Senhor, obrigado por ter colocado pessoas que nos conduzem ao caminho do bem. Dispõe
o nosso coração para a gratidão e para a escuta dos que realmente nos querem bem!
Amém.
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27.07
MILAGRES DE JESUS

Nossa história de hoje é um dos muitos milagres que Jesus realizou. Vemos um cego que
grita, pois sabe que Jesus escuta, de outro lado vemos a multidão que primeiro manda
calar, depois avisa que Jesus lhe esta chamando. Vamos ouvir com atenção e tentar visualizar a cena.
Jesus tinha saído de Jericó com grande multidão. À beira do caminho, havia um cego chamado Bartimeu, sentado num toco.
Quando soube que era Jesus, ele gritou:
— Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! O povo repreendeu o cego, lhe dizendo:
— Cale essa boca! Mas o cego gritou ainda mais:
— Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Jesus chamou o cego e perguntou-lhe:
— O que você quer que eu lhe faça?
Bartimeu disse:
— Jesus, eu quero ver! Jesus lhe disse:
— Vai, a sua fé lhe curou. Na mesma hora o cego começou a ver e passou a seguir Jesus...
Lições para refletir
O cego acreditava que Jesus podia fazer o milagre?
E a multidão, acreditava? Por que mandaram o cego se calar?
Diga sempre para Jesus o que você precisa, Ele sempre irá
melhor para você!

escutá-lo, e fará o que for

Oração
Amado Jesus, quantos milagres fizeste e continuas a fazer. Abençoa todos os que creem no
Teu poder e concede-lhes as graças que suplicam. Amém.
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PREPARANDO O MÊS DAS VOCAÇÕES
No mês de agosto, na Igreja do Brasil, celembram-se as vocações. E a primeira a ser celebrada, no próximo domingo, é a vocação do padre.
Você conhece algum padre? O seu colégio é dirigido por padres ou por irmãs?
Vamos conhecer um pouco mais sobre a vocação do sacerdote.
O padre vem de uma família normal, e por meio dela e de seu interesse pelas coisas de
Deus, termina se sentindo chamado a ser todo de Deus, dedicando-se ao povo de Deus.
Eis o que o papa Francisco falou aos jovens padres. “Vocês foram escolhidos, são amados
pelo Senhor”. “Deus olha para vocês com a ternura de Pai e não deixa que os seus passos
vacilem. Aos Seus olhos vocês são importantes e Ele sabe que estariam à altura da missão
à qual os chamou”.
O sacerdote tem a missão de anunciar Jesus, levar a Palavra de Deus e fazer o papel de
ponte entre Deus e o ser humano, e do ser humano com Deus.
É chamado a ser pai de uma comunidade de fé, e é responsável pelo crescimento espiritual. Por meio da pastoral social deve também cuidar para que não haja necessitados no
seu território paroquial.
Precisamos nos perguntar qual é a nossa vocação. Se Jesus nos chamar, ao mesmo tempo
Ele nos dará força para a renúncia ao namoro, ao trabalho e à família.
Um dia o apóstolo Pedro perguntou a Jesus. “Nós deixamos tudo para Te seguir. Que
proveito tiramos disso?” Respondeu-lhe Jesus: “Todo aquele que abandonar a sua casa,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras por minha causa, receberá em recompensa cem
vezes tanto, e terá a vida eterna”. (Mt 19, 27b-29)
Lições para refletir
Para você, qual a missão do padre?
Há várias vocações para você escolher. Qual é a sua escolha?
Saiba que toda a vocação é bem-vinda, desde que seja realizada com amor e dignidade.
Oração
Jesus amado, Tu te comparaste ao bom pastor, porque foste capaz de dar a vida por nós,
assim como o pastor faz com as ovelhas. Nós Te confiamos hoje todos os jovens que,
escutando o Teu chamado, respondem sim ao sacerdócio, fortalece-os e dá a eles perseverança. Amém!
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Agosto
“Coragem, coragem, e sempre uma grande
alegria; este é o sinal de um coração que
ama muito o Senhor.”
Madre Mazzarello

“Quem quer ser amado deve
demonstrar que ama.”
Dom Bosco
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02.08

Agosto

PREPARANDO O MÊS DAS VOCAÇÕES
No mês de agosto, na Igreja do Brasil, se celebra as vocações. E a primeira a ser celebrada,
no próximo domingo, é a vocação do Padre.
Você conhece algum padre? O seu colégio é dirigido por padres ou por irmãs?
Vamos conhecer um pouco mais sobre a vocação do sacerdote.
O padre vem de uma família normal, e por meio dela, e de seu interesse pelas coisas de
Deus, termina se sentindo chamado a ser todo de Deus, dedicando-se ao povo de Deus.
Eis o que o Papa Francisco falou aos jovens padres. “Vocês foram escolhidos, são amados
pelo Senhor”. “Deus olha para vocês com a ternura de Pai e não deixa os seus passos vacilarem. Aos seus olhos vocês são importantes, e Ele sabe que estariam à altura da missão
à qual os chamou”.
O sacerdote tem a missão de anunciar Jesus, levar a Palavra de Deus, e fazer o papel de
ponte entre Deus e o ser humano e do ser humano com Deus.
É chamado a ser pai de uma comunidade de fé, e é responsável pelo crescimento espiritual, e também, por meio da pastoral social, deve cuidar para que não haja necessitados
no seu território paroquial.
Precisamos nos perguntar qual é a nossa vocação, se Jesus chama Ele dá a força para
respondermos ao chamado.
Um dia o apóstolo Pedro perguntou a Jesus. “Nós deixamos tudo para Te seguir. Que
proveito tiramos disso?” Respondeu-lhe Jesus: “Todo aquele que abandonar a sua casa,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras por minha causa, receberá em recompensa cem
vezes tanto, e terá a vida eterna”. (Mt 19, 27b-29)
Lições para refletir
Você sabe o nome do padre de sua comunidade?
Para você, qual a missão do padre?
Converse com os(as colegas) sobre as várias vocações, assim você já estará pensando no
seu próprio futuro e na sua vocação.
Oração
Jesus amado, Tu te comparaste ao bom pastor, porque foste capaz de dar a vida por nós,
assim como o pastor faz com as ovelhas. Confiamos a Ti hoje todos os jovens que, escutando o Teu chamado, respondem sim ao sacerdócio; fortalece-os e dê a eles perseverança. Amém!
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VOCAÇÃO À VIDA
Lembramos no domingo a vocação do padre, porém essa não é a primeira vocação a que
somos chamados. A primeira é a vocação à vida, somos chamados a existir neste mundo.
Não por acaso, mas com uma missão única e especial.
Deus quis contar com o seu pai e sua mãe para que você pudesse existir, são eles que
respondem sim a essa vocação. Entre milhões de possibilidade, foi você que ganhou a
corrida. Naquele momento, Deus decidiu que era você o presente que Ele daria para a
humanidade, e eis que você esta aí, vivo!
Por isso a vida é um dom precioso, que não pode ser colocado em risco, pois foi um presente que a humanidade precisava. Sem você o mundo ficaria incompleto! Imagine um
quebra-cabeça, se uma peça fica faltando, a brincadeira perde a graça.
Você é uma peça no quebra-cabeça da criação, que a torna ainda mais linda.
Às vezes olhamos para certos idosos, pessoas com necessidade especial, e perguntamos:
por quê? Que sentido tem essa vida? Enquanto a pessoa estiver respirando, ainda a sua
missão de vida não acabou, continua sendo preciosa.
Lições para refletir
O que é a vida para você?
Seus pais lhe contaram alguma história de quando você era pequeno?
Muitos santos e santas aprenderam que cada ação que faziam se oferecidas a Deus se tornavam benção para a humanidade inteira. Na história da vida de Santa Terezinha, há uma
passagem onde ela conta que mesmo enferma dos pulmões, com dificuldade de respirar
e movimentar-se, abaixava-se para pegar do chão um fio de linha, e essa dificuldade oferecia ao Senhor pelo bem dos missionários. Dessa forma, mesmo sem sair de seu convento
tornou-se a padroeira das missões.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter nos chamado à vida, dom maravilhoso do Teu amor.
Pedimos a graça de crescer como Jesus, em tamanho, sabedoria e graça. Amém!
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NÜWA, A DEUSA CRIADORA DOS HOMENS
Nós conhecemos mais a narrativa da criação do livro de Gênesis, porém todos os povos
e culturas sempre se questionaram sobre as origens, hoje vamos ver uma narrativa chinesa. Tente imaginar, criar o cenário e ver os personagens, esse exercício potencializará
seu cérebro.
Uma lenda chinesa sobre a criação.
Diz a lenda que o deus do céu, Hua Xu, deu à luz gêmeos. O de sexo masculino se chamou
Fu Xi, e o de sexo feminino se chamou Nüwa. O corpo de Fu Xi é coberto de escamas,
enquanto Nüwa tem a cabeça de humano e o corpo de serpente. A deusa tinha um imenso
poder, era capaz de mudar de forma mais de setenta vezes por dia.
Havia pouco tempo que ocorrera a separação entre o céu e a terra, e não existiam seres
humanos, por isso Nüwa pegou um punhado de lama e moldou à sua imagem e semelhança várias crianças, mas algum tempo depois, ela se cansou. Pegou então uma corda,
embebeu-a na lama e balançou-a em meio ao céu, e os pingos de lama que caíram sobre a
terra também se transformaram em seres humanos. A partir desse ato da deusa, passou a
existir a diferença de classe social: os que foram moldados pela própria Nüwa se tornaram
ricos, e os seres humanos feitos pelos pingos de lama que caíram na terra se tornaram
pobres.
Menos mal que nós cremos que Deus nos criou indistintamente à sua imagem e
semelhança. E as diferenças de classe são fruto da desigualdade social e não da vontade
de Deus.
Lições para refletir
O que mais chamou sua atenção nesta lenda?
Será que Deus cansa?
Vamos refletir juntamente com a professora, e pensar como podemos ser agentes para
ajudar a diminuir a desigualdade social e atender assim a vontade de Deus.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pelas diferentes culturas, pela diversidade e riqueza de cada
uma. Faz com que valorizemos nossa, enriquecendo-a com os valores evangélicos. Amém!
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EU GUIO, VOCÊ PEDALA
Em uma noite quente de verão, um jovem procurou um velho sábio:
— "Mestre, como posso ter certeza de que estou vivendo bem o meu tempo de vida?
Como posso ter certeza de que tudo o que faço é o que Deus me pede para fazer?
" O velho sábio sorriu presunçosamente e disse:
— Uma noite adormeci com meu coração perturbado; eu também estava procurando, em
vão, por uma resposta para essas perguntas. Então eu tive um sonho; Sonhei com uma
bicicleta de dois lugares.
Vi que minha vida era como andar de bicicleta de dois lugares: um tandem. E notei
que Deus estava atrás, me ajudando a pedalar. A certa altura, Deus sugeriu que eu trocasse de lugar.
Concordei, e a partir desse momento minha vida não era mais a mesma, Deus tornou
minha vida mais feliz e mais emocionante. O que aconteceu desde que trocamos de lugar?
Eu entendi que quando eu estava dirigindo, conhecia a estrada, era monótona e previsível, era sempre a menor distância entre dois pontos, mas quando Ele começou a dirigir,
Ele conhecia belos atalhos, subindo as montanhas, através de lugares rochosos, à grande
velocidade, e muitas peripécias. Tudo o que eu podia fazer era me manter no selim! Mesmo
que parecesse loucura, ele continuava dizendo "pedala, pedala"! Às vezes fiquei preocupado, ansioso, e perguntei:
"Senhor, onde você está me levando?" Ele apenas sorriu e não respondeu. No entanto, não
sei como, comecei a confiar, e ele me levou a conhecer pessoas que precisavam de mim.
Quanto mais eu me doava, mais feliz ficava.
... E quando estou certo de não conseguir mais ir adiante, Ele se limita a sorrir e me diz: Não
se preocupe! Eu guio, você pedala!
Lições para refletir
O que você entendeu da história?
Por que não devemos nos preocupar quando Deus dirige a bicicleta de nossa vida?
Oração
Amado Jesus, prometeste estar sempre conosco e Te agradecemos por essa presença
amorosa. Faz com que vivamos dia por dia, envolvidos cada vez mais no seu amor. Amém!
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DIA DOS PAIS, COMEMORAÇÃO DIA 08.08 – DOMINGO
No segundo domingo de agosto, celebra-se a vocação do pai.
Ser pai é uma vocação especial, pois ele é chamado por Deus para dar continuidade à sua
obra criadora.
Gerar um filho requer grande generosidade, pois o pai precisa aprender a sair de si
e pensar nos filhos, que exigem cuidados: físicos, psíquicos, intelectuais, afetivos, e também espirituais.
Os filhos são dados aos pais para que esses possam ajudá-los no desenvolvimento integral, portanto cabe a ele educar também na fé, essa é a principal missão que Deus lhes
confiou.
O querido Papa Francisco disse que pai e mãe “são cooperadores do amor criador
de Deus e como que seus intérpretes” (Amoris Leticia 172) e ainda, segundo Francisco, “um bom pai sabe esperar e perdoar do fundo do coração, mas também
sabe corrigir com firmeza quando é preciso. E acrescentou que, sem a graça do Pai,
os pais perdem a coragem. Os filhos precisam de um pai à espera quando retornam de
alguma situação de insucesso”.
Neste domingo reze pelo seu pai, agradeça a ele ou as pessoas que fazem o papel dele em
sua vida (tios, avós, padastros...). O melhor agradecimento, no entanto, é pôr em prática os
bons ensinamentos que eles nos transmitem.
Lições para refletir
Qual é a característica do seu pai, ou daquele que faz o papel de pai, que você mais admira?
Vamos rezar ao Pai do Céu por todos os pais, vivos e falecidos.
Pai Nosso...
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por chamar os jovens à vocação de Pai. Faz com que todos eles
se sintam muito amados e encorajados por Ti e pelos seus filhos e filhas. Amém!
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LENDA DA CRIAÇÃO DO DIA E DA NOITE
Vamos exercitar nossa imaginação? Então já sabe o que fazer, feche os olhos e imagine
com detalhes a história, a prática constante desse exercício fará com que você tenha mais
facilidade em fazer redações.
No noroeste da China, existe uma montanha chamada Imperfeita, que ganhou este nome
devido à fúria de Gonggong, o deus das águas, ao ser derrotado na guerra pelo trono.
Impetuosamente, ele se jogou contra a montanha, um dos pilares de sustentação do céu,
que desmoronou e arrebentou a corda que segurava a Terra. Logo, o céu se inclinou para
a direção noroeste, e a Terra afundou em direção sudeste, fazendo com que o sol e a lua
nascessem ao leste, e se pusessem ao oeste, e os cursos dos rios desviaram-se para o mar
oriental, provocando uma grande inundação por toda a parte. Da grande fenda do céu,
jorrava também água sem parar, gerando muitas mortes. Nüwa, vendo os seus filhos em
tamanho apuro, sentiu um aperto no coração e decidiu pôr as mãos à obra para os salvar.
Ela colheu do fundo dos rios várias pedras multicoloridas, acendeu o fogo e fundiu as
pedras, até que chegassem ao estado de cola, e as utilizou para remendar a fenda do céu.
Como ela temia que o céu despencasse outra vez, cortou as quatro patas de uma gigante
tartaruga marinha para servirem de pilares nos quatro cantos da Terra, como se o céu
fosse um pano que cobrisse a Terra. A partir daí, nunca mais os seres humanos precisaram
se preocupar que o céu caísse sobre sua cabeça.
Lições para refletir
Veja, essa é apenas uma lenda, a expressão “cortar as quatro patas de uma tartaruga é
simbólico”. Na sua imaginação, o que você faria no lugar de Nüwa?
O que podemos fazer para ajudar as pessoas que passam por apuros na vida atual?
Oração
Senhor, quão maravilhoso é o nosso planeta Terra, quanta abundância e beleza.
Hoje queremos rezar por todos que se esforçam para manter a harmonia e zelam pelo
bem-estar do nosso planeta. Amém!
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A SEGUNDA VOCAÇÃO
Você se lembra qual é a primeira vocação a que somos chamados?
Isso mesmo! Acertou, a vida, agora vamos um passinho adiante. Após o nascimento, nossos pais nos levam à Igreja para recebermos o primeiro Sacramento, o batismo, no qual
quem responde por nós ao chamado são os pais e os padrinhos.
Mas que vocação é essa? A vocação de ser cristão. Por meio dela passamos a fazer parte
de uma comunidade de fé.
Nossos pais e padrinhos se comprometeram a educar-nos na fé. Deus, nesse dia, nos deu
três presentes espirituais: a fé, a esperança e a caridade.
Vivendo na comunidade, esses presentes vão crescendo conosco e nos tornam fortes de
espírito, bons cristãos na comunidade, e honestos cidadãos na sociedade.
No dia do nosso batismo, fomos marcados com o Sinal da Cruz, uma marca na nossa alma,
que afirma que nós somos propriedade de Deus. O que ocorre no Batismo:
1. Purificação do pecado original
2. Infunde em nós a vida divina
3. Passamos a fazer parte da comunidade dos Santos.
4. Deus assume a sua paternidade
5. Tornamo-nos casa de Deus.
6. Recebemos: A fé-Esperança e caridade (em semente)
7. Recebemos dons do Espírito Santo.
8. Tornamo-nos propriedade de Deus (Marca)
Ficamos parecidos com Jesus: Rei-Sacerdote e Profeta.
Lições para refletir
A primeira vocação é a... e a segunda é...
Quais os três presentes que recebemos de Deus no Batismo?
Vamos conversar entre nós e trocar ideias sobre os presentes que ganhamos no batismo
e como aplicá-los em nossa vida.
Oração
Senhor, obrigado por nos ter chamado a viver como Teus filhos amados na comunidade.
Pedimos a Ti que faça crescer em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Amém!
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AFIE O MACHADO
Dois lenhadores trabalhavam em uma floresta de reflorestamento, plantada especificamente para a produção de papel. Os troncos eram imponentes, sólidos e tenazes. Os
dois lenhadores dividiram igualmente o trabalho, usando seus machados com habilidade
idêntica, mas com uma técnica diferente: o primeiro atingiu suas árvores com uma constância incrível, um golpe após o outro, sem parar, exceto para recuperar o fôlego em
raros segundos.
O segundo lenhador fazia uma parada a cada hora de trabalho.
Ao pôr do sol, o primeiro lenhador estava na metade das árvores. Ele suara sangue e
lágrimas e não duraria mais cinco minutos.
O segundo estava incrivelmente no fim de sua parte. Eles começaram juntos, e o número
de árvores era igual!
O primeiro lenhador não acreditou em seus olhos. "Eu não entendo nada! Como você foi
tão rápido mesmo parando todas as horas?"
O outro sorriu: "Você viu que eu parava a cada hora. Mas o que você não viu foi que eu
aproveitei a parada para afiar meu machado".
Seu espírito é como um machado. Não deixe enferrujar. Todos os dias afie um pouco.
Lições para refletir
O que você entendeu da história?
Que coisas você poderia fazer diariamente para se tornar uma pessoa melhor?
(Educador (a), convide duas pessoas para lerem alternadamente)
Para manter o espírito em ordem
1. Pare por dez minutos e ouça alguma música.
2. Ande sempre que puder.
1. Abrace as pessoas que você ama todos os dias e diga "eu te amo".
3. Comemore aniversários e conquistas.
4. Seja gentil com todos. Mesmo com os da sua casa.
5. Sorria.
6. Ore, de acordo com a sua religião.
7. Ajude alguém que precisa de você.
8. Mime-se.
9. Olhe para o céu e tenha grandes ideais.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos ter feito seres em processo contínuo de aprendizagem. Faz com que afiemos sempre nosso espírito, para que sejamos parecidos com Teu
filho Jesus. Amém.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE PROFISSÃO E VOCAÇÃO?
Quando chegamos à adolescência e à juventude começamos a nos perguntar o que faremos na vida, e é preciso prestar a atenção no que gostamos de fazer, rezar e aconselhar-se
para termos a resposta adequada.
As duas palavras parecem dizer a mesma coisa, mas não é bem assim. Pensando na juventude, os dois termos se referem ao futuro e podem até apontar para a mesma direção,
mas existem diferenças entre Vocação e Profissão.
É importante lembrar que a descoberta da vocação não invalida uma escolha profissional.
Compreender sua missão diante do Reino de Deus também ajuda na hora de optar por
uma carreira profissional. Afinal, um pai e esposo, ou uma mãe, um padre, um(a) irmão(ã)
ou um(a) leigo(a) pode ser também professor(a), engenheiro(a) ou outras profissões,
mas sem deixar de lado os valores cristãos ou de sua religião. Vocação: O Chamado de
Deus requer uma resposta 24 horas por dia, durante toda a vida, não há aposentadoria
nem remuneração.
Profissão: Uso dos talentos dados por Deus para exercer uma função remunerada
na sociedade, por um tempo diário, semanal, durante um tempo da vida, e se aposentar
um dia.
Lições para refletir
Você saberia agora diferenciar vocação e profissão?
Você já pensou em uma profissão?
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos chamar a uma vocação e desenvolver habilidades
para uma profissão. Faz com que, por meio de nossa vocação e profissão, possamos realizar a Tua vontade. Amém!
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VOCAÇÃO RELIGIOSA
Já vimos a vocação à vida, a ser cristão (Batismo) e ao matrimônio (pai), e agora, no terceiro
domingo do mês, a Igreja rezará e refletirá sobre a vocação religiosa.
Sua escola é dirigida pelos padres ou pelas irmãs?
Vamos falar da vocação religiosa, que pode ser vivida tanto pelos homens como pelas
mulheres.
Chegando à adolescência e à juventude, a pessoa começa a questionar-se sobre qual será
a sua vocação e precisa escolher, os meninos: ser irmão, ser padre ou leigo consagrado;
meninas: ser mãe, irmã (freira) ou leiga consagrada.
Os religiosos e as religiosas são pessoas chamadas a viver em comunidade os votos de
pobreza, obediência e castidade. Desse modo, optam por não se casar, para serem mães e
pais espirituais de muito mais gente, particularmente dos mais necessitados.
Vamos encontrar os religiosos trabalhando nas escolas, nos hospitais, nas creches, nas
igrejas, nas favelas,... no próprio país ou como missionários em outras terras.
Papa Francisco assim falou aos religiosos: “Também vós, queridos irmãos e irmãs consagrados, sois homens e mulheres simples que vistes o tesouro que vale mais do que
todas as riquezas do mundo. Por ele, deixastes coisas preciosas, tais como bens, criar uma
família própria”.
Lições para refletir
Qual sua opinião sobre a vocação religiosa?
Há alguma imagem ou quadro de um religioso, ou religiosa em sua escola? Sabe quem é?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por ter chamado ao Teu seguimento as Irmãs e os Irmãos
Salesianos. Concede a cada um deles sabedoria, alegria e perseverança na bela missão
que a eles confiaste. Amém!
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A VOCAÇÃO DE ABRÃO E SARA
Vamos ver, nestes três dias, algumas vocações na Bíblia. Começaremos com Abraão e Sara.
Deus queria formar um “Povo Santo” que fosse seu. Então chamou Abraão para ser o “Pai”
de seu povo. Abraão morava na Babilônia, no meio dos pagãos, que não adoravam o Deus
dele. Por isso, Deus quis que ele saísse daquela terra e fosse para Canaã.
Deus prometeu que ele se tornaria o pai de um grande povo, mesmo sendo de idade
avançada, obedeceu a Deus e pôs-se a caminho.
Chegando a Canaã, ficou aguardando que Deus cumprisse a sua promessa. O primeiro
filho a nascer foi Ismael, filho de Abraão com a escrava Agar, mas o filho da promessa era
Issac, que nasceu depois, filho de Abrão e de Sara.
E foi assim, Abraão acolheu três peregrinos e deu-lhes uma hospedagem primorosa, esses
três, ao saírem, disseram que daqui a um ano voltariam, e sua mulher, já de idade, teria
um filho. Sara escutou e riu, duvidando, por isso o menino se chamou Issac, o filho do Riso.
Lições para refletir
Você já tinha ouvido falar de Abraão e Sara?
O que mais chamou sua atenção na vocação deles?
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pela aliança que fizeste com Abraão e Sara, nossos primeiros
pais na fé. Queremos rezar pelos povos daquela terra para que encontrem a paz e a unidade. Amém!
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A VOCAÇÃO DE SAMUEL
Essa história é muito bonita. Você a conhece? Vamos lá!
Havia, na Samaria, uma piedosa mulher chamada Ana, casada com Elcana. Ela não tinha
filho, nem poderia tê-lo. Certo dia ouviu uma voz que lhe dizia:
Ana, vá ao santuário de Silo e peça com fé.
Javé vai escutá-la. Ela saiu de casa confiante e se dirigiu ao templo, que ficava nas montanhas de Efraim, na Samaria.
Ana suplicou a Deus e prometeu que, se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria a
Deus. Para a alegria de Ana, o menino nasceu e se chamou Samuel.
Quando ele tinha três anos, Ana o levou para morar no templo, para que Eli, o sacerdote,
o educasse nas coisas de Deus.
Certa noite, enquanto ele dormia, ouviu uma voz: Samuel, Samuel, Samuel. Ele levantou-se
e foi até Eli e perguntou se ele o havia chamado. Eli disse que não. Isso aconteceu por duas
vezes. Após a segunda vez Eli percebeu que era a voz de Deus, então ensinou a Samuel:
Se escutar novamente, responda: Fala Senhor, seu servo O escuta.
Foi assim que Samuel respondeu a Deus e tornou-se um grande profeta (mensageiro da
vontade de Deus para o seu povo).
Lições para refletir
Que linda essa história, não é mesmo? O que mais você gostou?
Qual foi a resposta de Samuel ao chamado de Deus?
Vamos sempre estar atentos para ouvir a voz de Deus dentro de nós, e com isso realizar o
melhor que pudermos para o nosso bem e o de todos.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter chamado o profeta Samuel como Teu querido mensageiro. Fortalece os profetas de hoje para que não tenham medo de anunciar a Tua vontade
em nosso tempo. Amém!
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DEBORA, UMA MULHER JUÍZA
Na história do povo de Deus também foram chamadas muitas mulheres. Uma delas
foi Débora.
O povo de Israel começou a adorar os deuses pagãos. Então Javé deixou que os reis pagãos
atacassem Israel. Por isso, em 1200 a.C., Israel passou a ser governado por Juízes. Eram
líderes que defendiam os israelitas. Os cananeus eram inimigos de Israel. Então Deus chamou Débora para defender Israel.
Débora era juíza e profetiza. Como juíza, governava Israel e, e como profetiza, dizia a Israel
o que Deus queria que eles fizessem.
Débora chefiou o exército juntamente com o general Barac, e, a mandado de Deus, disse a
hora certa em que deveriam atacar, e eles foram vencedores.
Débora atendia o povo vindo das aldeias em baixo de uma árvore.
Lições para refletir
Já havia escutado a história de Débora?
O que você achou da atuação de Débora?
Se você puder, leia o livro dos Juízes, você encontrará aventuras muito interessantes do
povo escolhido, e pessoas muito valentes que cuidavam com carinho do povo de Deus.
Hoje, em muitos lugares do Brasil, são as mulheres que coordenam e mantêm viva as
comunidades católicas, verdadeiras discípulas missionárias.
Oração
Senhor, que alegria saber que, na obra da Salvação, Tu chamaste muitas mulheres que
foram Tua voz para o povo. Abençoa hoje as mulheres que lutam pela igualdade social e
pelo bem de todos. Amém!
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A VOCAÇÃO DE PIERRE
Pierre é um pássaro que vive na “Floresta das Vocações”. Nessa floresta, cada pássaro,
inseto ou animal tem uma vocação específica, e, desde muito cedo, eles descobrem qual é
ela. Pierre, no entanto, já é um pássaro jovem e, segundo ele, ainda não conseguiu descobrir qual é a sua vocação específica.
— Vovô Pardal, tenho observado os meus amigos e percebi que cada um deles já descobriu
qual é a sua vocação! Veja o Canário Zé: mês que vem, ele vai se casar com a andorinha
Teté! E o João-de-Barro? É um arquiteto perfeito! Veja só as lindas casas que ele projeta e
constrói! E eu? Qual é a minha vocação?
— Querido netinho Pierre, infelizmente eu não posso lhe dizer qual é a sua vocação! Cabe a
você descobri-la sozinho! A única coisa que posso fazer por você é apontar caminhos! Mas
tenha certeza de uma coisa: a sua vocação se encontra no seu coração.
Após conversar com seu avô, Pierre saiu um pouco feliz, pois vovô Pardal havia lhe dito que
ele também possuía uma vocação! No entanto, estava com mais dúvidas ainda: se todos
tinham uma vocação, qual era a sua?
Todas as manhãs, Pierre gostava de cantarolar em uma pitangueira que ficava em frente
a um antigo asilo, próximo à “Floresta das Vocações”. Para os velhinhos daquele asilo, o
canto do pássaro simbolizava vida, esperança, amor.
Mas um dia, Pierre cansou de cantarolar. Os velhinhos do asilo, então, começaram a se
entristecer e, consequentemente, ficaram doentes.
— Pierre, meu neto querido, por que você não está cantando mais?
— Sabe o que é, vovô? Eu desanimei. Para que cantar se eu não sei qual é a minha vocação?
Venha ver, você está percebendo como os velhinhos estão tristes?
O avô de Pierre o conduziu até a pitangueira que ficava em frente ao asilo, onde todas as manhãs
Pierre cantarolava.
— Além de estarem tristes, eles também estão doentes!
— Mas por que vovô?
— Por um simples motivo, meu neto querido: você era o motivo da alegria dessas pessoas!
Quando você cantava, esses velhinhos tinham vida e esperança.
— Puxa vovô! Então está é a minha vocação: levar vida, alegria e esperança para as
outras pessoas!
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Lições para refletir
Qual era o problema do Pierre? Ele descobriu o que queria?
E você, pense com carinho no que deseja fazer de sua vida. Assim, aos poucos, irá descobrindo o que lhe faz feliz , e como você poderá levar alegria aos outros também.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter dado a cada pessoa uma vocação específica. Ajuda a
cada um de nós a descobrir a própria vocação, pois sabemos que só assim seremos felizes.
Amém!
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VOCAÇÃO DO CATEQUISTA
Você frequenta a catequese de sua Igreja?
No próximo domingo, a Igreja do Brasil celebrará a vocação do catequista. Vamos conhecê-la a partir das palavras do próprio Papa Francisco.
“Ser catequista não é uma profissão, mas uma vocação”.
Em primeiro lugar, a catequese não é um trabalho ou uma tarefa externa à pessoa do
catequista, por ser vocação, o catequista o é em cada momento e onde quer que esteja.
De fato, “ser” catequista é uma vocação de serviço na Igreja, que se recebeu como dom do
Senhor, para ser transmitido aos demais. O catequista caminha a partir de Cristo e com
Ele, não é uma pessoa que parte de suas próprias ideias e gostos, mas se deixa olhar por
Ele, porque é este olhar que faz arder o coração.”
Não esqueça no domingo de dar um grande abraço no seu catequista, agradecendo-o pela
sua dedicação e por lhe ensinar o caminho que leva à vida plena.
Lições para refletir
Você sabe o nome do seu (sua) catequista?
Vamos lembrar dele (a). E para eles(as) vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...
Oração
Senhor, nós Te louvamos pela vocação do catequista, homens e mulheres chamados a
propagar os teus ensinamentos. Faz com que possamos escutá-los e pôr em prática a tua
Palavra, que é fonte de vida. Amém!
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DIA DO FOLCLORE
O Folclore é celebrado internacionalmente no dia 22 de agosto, pois foi nessa mesma data,
no ano de 1846, que a palavra folklore (em inglês) foi criada.
A palavra é formada pela união de folk (povo, popular) e lore (cultura, saber), portanto
folclore é o “saber tradicional de um povo”.
O folclore é o conjunto das tradições populares de um povo, seus contos, lendas, anedotas,
músicas, danças, vestuários, comidas típicas e tudo o mais que define a cultura popular.
Nas danças e nos ritmos, podem ser citados: o frevo, o maracatu, o baião, o forró, a
catira, etc. Nas festas, costuma-se lembrar a Festa Junina, talvez a principal festa popular
do Brasil.
Entre os personagens, estão inseridas as lendas tradicionais de nosso país. As principais
lendas são as do saci e do curupira, mas outros personagens importantes do nosso folclore
são: a Iara, o boto cor-de-rosa, a mula sem cabeça, o boitatá, o negrinho do pastoreio...
O folclore brasileiro é de uma riqueza notável, e isso foi resultado da influência de culturas
de diferentes povos indígenas, de diferentes povos africanos e dos europeus, sobretudo
dos portugueses.
Lições para refletir
Converse com a sua professora e seus colegas sobre a importância do folclore no Brasil.
Na sua cidade há alguma manifestação do folclore brasileiro?
Você já participou de alguma apresentação folclórica? Qual?
Oração
Senhor, quanta riqueza há na cultura de cada povo, expressão de beleza e de diversidade.
Nós Te confiamos os grupos e as comunidades que se esforçam para manter as tradições
e os valores culturais.
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RESPEITAR É UMA BOA ATITUDE
Pedro, Tiago e Mateus eram amigos inseparáveis e ficaram muito felizes quando descobriram que iriam passar as férias na mesma praia.
Logo no primeiro dia, Mateus e Tiago foram à praia, nadaram muito, mas Pedro não entrou
no mar. No dia seguinte, os três combinaram de fazer uma trilha, bem cedinho.
Ao chegarem ao local que era considerado o final da trilha, avistaram uma praia belíssima.
A água era limpa, tinha árvores e sombra por perto. O local parecia ter saído de um filme,
de tão bonito!
— O último a chegar à água é um ovo podre – disse Mateus, e começou a correr. Ele se
atirou na água e nadou, sem esperar pelos amigos. Tiago entrou na água em seguida, mas
Pedro não saiu do lugar. Ficou parado, olhando o mar, pois não sabia nadar.
— Vem, Pedro, a água está ótima!
— Agora não, disse Pedro. Tomem cuidado! – gritou ele antes de se afastar dos amigos
para ir sentar à sombra.
Os dois amigos insistiram, mas Pedro disse que não sabia nadar e que não estava com
vontade de entrar na água.
Mateus e Tiago vendo-o dormir o agarraram e jogaram no mar, enquanto ele gritava que
não queria ir! Mateus e Tiago jogaram o amigo na água e logo uma onda derrubou Pedro.
E ele demorou a aparecer de novo, se debatendo. O lugar não era muito fundo, ainda bem!
Os dois amigos ajudaram Pedro a sair da água. Ele sentou na areia respirando acelerado e
com cara de apavorado.
— Eu disse que não sei nadar! Reclamou ele. Vocês não me ouviram? A situação ficou
muito chata, e eles voltaram em silêncio para casa. No outro dia, os colegas foram pedir
desculpas a Pedro.
Mas o mais importante foi que os três entenderam a importância de se respeitar o jeito
de ser dos outros, seus gostos e preferências, e nunca obrigar alguém a fazer algo que
não queira.
Lições para refletir
O que achou da atitude dos amigos de Pedro?
Vamos refletir sobre a importância de não obrigar os outros a fazerem o que queremos.
Muitas vezes isso pode até ser perigoso!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nossos amigos, eles são um presente do Teu amor. Hoje
queremos Te confiar cada um deles e também pedir para que cresça entre nós a escuta e
o respeito. Amém!
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INSISTA
O homem chegou a sua casa nervoso e desiludido, chamando, em voz alta, a esposa:
— Desisto! Não vou trabalhar mais.
— Por que, querido?
— Tudo que vou fazer não dá certo.
— Insista, quem sabe...
— Não adianta. Nisto, um pombo entrou voando de novo para o interior do lar, e o homem
esbravejou:
— Já não falei que não quero esse pombo sujando a casa? Por mais que eu destrua o seu
ninho na vigota, ele recomeça tudo de novo.
— Só se matar o bichinho.
— Isso não! Gritou o garoto.
— Então o deixe aí mesmo. Conformou-se o homem, fitando a avezinha a recuperar o
ninho.
— "Bichinho insistente" – pensou. Logo, porém, voltou a queixar-se da sorte.
— Tudo o que faço não dá certo mesmo.
— Não desanime. Falou a esposa
— Deus o ajudará.
— Estou desanimado.
— Você não pode desistir, querido... E o filhinho de novo:
— Faça como o pombinho, papai...
— Como assim?
— Insista!
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Lições para refletir
O que mais lhe chamou a atenção na história?
O que o filho ensinou ao pai?
Nem tudo é fácil na vida, existem algumas coisas que fazemos tranquilamente, outras
precisamos treinar muito para fazer mais ou menos, e, às vezes , temos que fazer muito
esforço. Não importa, não somos especialistas em tudo, e nem precisamos ser, porém o
que precisamos fazer é não desistir nunca.
Oração
Senhor, obrigado por dar a cada um o desejo de superação dos próprios limites. Faz com
que aprendamos sempre a recomeçar com esperança, atentos aos Teus sinais. Amém!
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VOCAÇÃO DO LEIGO
Vimos até então a vocação: à vida, a ser cristão (batismo), ao matrimônio, ao sacerdócio, a
ser catequista, agora, no último domingo, a Igreja Católica no Brasil celebra a vocação do
leigo e da leiga.
Na sociedade, costuma-se chamar de leigo aquele que não é de determinada área. Exemplo:
uma professora de Educação infantil é leiga em relação à profissão do médico e vice-versa.
Porém, na Igreja, se denomina leigo aquele que não recebeu uma ordem sagrada (não é
bispo, não é padre, não é diácono).
Papa Francisco diz que a Igreja “não olha os leigos como se fossem membros de
segunda ordem, mas ao contrário, vê a todos como discípulos de Cristo que, através do Batismo e sua inserção no mundo, são chamados a animar todo ambiente,
atividade e relação humana segundo o espírito do Evangelho […] Ninguém melhor
que o leigo pode desempenhar a tarefa essencial de inscrever a lei divina na vida da
cidade terrena.”
O leigo tem como vocação própria procurar o Reino de Deus exercendo funções no mundo,
no trabalho, mas ordenando-as segundo o Plano e a vontade de Deus. Cristo os chama a
ser “sal da terra e luz do mundo”.
Então seu pai e sua mãe, além de terem a vocação matrimonial, também são chamados à
vocação de leigos. Chamados a testemunhar Jesus no trabalho, na sociedade, e também
podem assumir alguma missão na comunidade de fé.
Lições para refletir
Você já pensou na sua vocação?
Na sua família há alguém que preste um serviço especial à Igreja?
Oração
Senhor, que Tu sejas bendito por chamar a tantos batizados à vocação de leigo. Abençoa
a missão deles no mundo e faz com que sejam realmente “sal e luz” aonde quer que estejam. Amém!
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AS ÁRVORES E O MACHADO
Um homem foi à floresta e pediu às árvores que lhe doassem um cabo para o seu
machado novo.
O Conselho das árvores então concorda com o seu pedido, e lhe ofertam uma jovem árvore
para este fim.
Logo que o homem coloca o novo cabo no machado, começa furiosamente a usá-lo, e em
pouco tempo já havia derrubado, com seus potentes golpes, as maiores e mais nobres
árvores daquela floresta.
Um velho Carvalho, observando a destruição à sua volta, comenta desolado com um
Cedro, seu vizinho:
— O primeiro passo significou a perdição de todas nós. Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os nossos, e poderíamos ficar de
pé ainda por muitos anos.
No Brasil temos visto nossas florestas serem devastadas, sem piedade, tudo em nome do
acumulo e da ganância. Assim como as árvores muitas vidas são ceifadas, jovens, crianças
devido a violência. Todos temos direito a vida e fazemos parte de um mesmo ecossistema.
Há um livro da Bíblia que diz assim: “diante de ti ponho a vida e ponho a morte, se escolhes
matar também morrerás, se deixas viver também viveras, então vivas e deixe viver”.
Lições para refletir
O que você aprendeu com a história?
Ela pode ser aplicada à nossa vida?
No Brasil temos visto nossas florestas serem devastadas, sem piedade, tudo em nome do
acúmulo e da ganância. Assim como as árvores, muitas vidas são ceifadas, jovens, crianças
devido à violência. Todos temos direito à vida e fazemos parte de um mesmo ecossistema.
Há um livro da Bíblia que diz assim: “diante de ti ponho a vida e ponho a morte, se escolhes
matar também morrerás, se deixas viver ,também viverás, então vivas e deixe viver”.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por vivermos em um país democrático. Concede aos nossos
governantes serem justos em suas decisões, e que nunca esqueçam do seu dever para
com a preservação do planeta, e a ecologia: a relação dos seres humanos entre si e deles
com o meio ambiente. Amém!
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A HISTÓRIA DO GIRASSOL
Num jardim rico e com muita variedade de flores, crescia, mesmo no centro, uma planta
sem nome.
Era robusta, mas sem vida, e sem perfume. Para as outras plantas do jardim não era mais
do que uma erva e nem lhe dirigiam a palavra… Mas a pequena planta tinha um grande
coração e cheio de ideais.
De manhãzinha, quando os primeiros raios de sol pousavam nas plantas do jardim, a
planta sem nome acolhia-os a todos, um após o outro, transformando toda a luz em força
vital. Em pouco tempo o seu pé torna-se alto, com quase dois metros de altura.
Ora, as outras plantas começaram a olhá-la com respeito! A planta sem nome tinha um
sonho: Fazer com que o seu caule se virasse para o sol, assim nunca mais deixaria o sol.
— Sim, sim “ – especulavam as margaridas – “apaixonou-se pelo sol”… e todas se riam
daquela paixão! O fim de todas as murmurações terminou quando da planta sem nome
desabrochou uma magnífica flor, que se assemelhava de um modo extraordinário ao sol.
Era grande, redonda, com uma cabeleira de pétalas, e com sua face bonachona, continuava a seguir o sol…
… Assim as cravinas deram-lhe o nome de GIRASSOL… E daí em diante todos lhe chamavam assim.
Naquele dia foram as “bocas-de-leão” que dirigiram a palavra ao Girassol:
— Mas por que você olha sempre para o alto? Por que é que nunca olha para nós? E somos
plantas como você!
— Meus amigos, sinto-me muito feliz por viver com vocês neste jardim, mas eu amo o sol.
Ele é a minha vida e não posso deixar de olhar para ele. Eu sigo-o e sinto que já me assemelho um pouco a ele. O que querem que eu faça? O sol é a minha vida e eu vivo para ele!…
Lições para refletir
Do que você mais gostou da história?
Qual é o sol da sua vida?
Vamos aproveitar e estudar um pouco sobre a diversidade das flores. Converse com os
seus colegas, listando vários nomes de flores, com suas cores e beleza única.
Oração
Senhor, que maravilhosa é a criação, obra de Tuas mãos. Assim como o Girassol, queremos estar voltados para Ti, Sol de nossa vida. Se estivermos Contigo, nenhuma treva nos
assustará. Amém!
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PEGADAS NA AREIA
Uma noite eu tive um sonho...
Sonhei que estava andando com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha
vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas
na areia: um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou
diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que, muitas vezes, no
caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei, também, que
isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver.
Isso me entristeceu deveras, e perguntei então ao Senhor:
— Senhor, me disseste que, uma vez que eu resolvi Lhe seguir, andarias sempre comigo,
mas notei que, durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos
da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas que eu mais
necessitava, o Senhor me deixou.
O Senhor me respondeu:
— Meu precioso filho, Eu amo você, e jamais lhe deixaria nas horas de sua prova e do seu
sofrimento. Quando você viu na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que
Eu, nos braços, o carreguei..."
Lições para refletir
Do que você mais gostou nessa história?
Você acha que Deus te abandonou alguma vez?
A História que ouvimos hoje é preciosa, e precisa ser gravada profundamente em nossa
memória, para que possamos ter força nos momentos que não forem tão bons.
Oração
Senhor, obrigada por continuar a chamar as pessoas para as diversas vocações. Concede
aos jovens a sabedoria para decidirem o caminho certo a seguir, guiados pelo Teu Divino
Espírito. Amém!
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O MÊS DA BÍBLIA
Nesse mês, a Igreja Católica do Brasil põe em evidência a Palavra de Deus, é o mês dedicado à Bíblia.
Setembro é um mês de renovação, de primavera, marca a estação das flores, um milagre
da natureza e da vida, e a Bíblia é um jardim de inúmeras e variadas flores com diversos
perfumes.
A palavra Bíblia significa livros, por isso a Bíblia é um conjunto de livros, e a Bíblia Católica
possui 73 livros, que foram escritos por inspiração de Deus e que trazem a Palavra de
Deus revelada. Ela foi escrita por diversas pessoas iluminadas e sábias, que receberam
inspiração de Deus. Deus escolheu pessoas, os chamados autores sagrados, que pudessem escrever aquilo que Ele queria transmitir à humanidade. Os livros foram escritos em
hebraico, parte em aramaico, e parte em grego. Posteriormente foram traduzidos para
o latim, e, bem mais tarde, para as línguas de cada país, no período de 1300 anos, desde
Moisés até são João Apóstolo.
A Bíblia não é um livro de ciências, mas um livro que traz a revelação de Deus e a história
da Salvação. Nela encontramos histórias, cânticos e poesias, por isso dissemos que é um
jardim de flores e perfumes diferentes.
Seria muito bom pôr a Bíblia em destaque em sua casa e ler um trechinho cada dia com
sua família. Recomendamos o Evangelho de Marcos, é o mais breve e mais simples. Bom
caminho com a Palavra!
Lições para refletir
Você tem uma Bíblia em casa?
O que você acha de ler a Bíblia com sua família em casa, semanalmente?
Vamos repetir juntos, com força:
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (repetem)
Tua Palavra é lâmpada para os meu pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Oração
Senhor, ao longo da história escolheste um povo e Te revelaste a ele. Faz com que, frequentando a Tua Palavra, possamos crescer no amor a Ti e aos Irmãos. Amém!
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CELULAR X BÍBLIA
(Educar(a): Fazer os seguintes questionamentos para as crianças):
Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o
nosso celular?
E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa?
E se déssemos uma olhada nela várias vezes ao longo do dia?
E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório?
E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos?
E se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela?
E se usássemos quando viajássemos?
E se lançássemos mão dela em caso de emergência?
Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal, ela “pega” em qualquer lugar. Não é
necessário se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta, e os créditos não têm fim! E o melhor de tudo: não cai a ligação, e a carga da bateria é para toda a
vida. Deus quer falar com a gente através da Bíblia!
Lições para refletir
Você já havia pensado nisso? O que achou da sugestão acima?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção). Essa prática funcionará como refrão orante, e ao ser repetida, criará a convicção no que é afirmado.
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (repetem)
Tua Palavra é lâmpada para os meu pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Oração
Senhor, os escritores sagrados escreveram movidos pelo Teu Santo Espírito, e Tua Palavra
escrita, por ser inspiração, é sempre atual. Ajuda-nos a recorrer diariamente a Tua Palavra.
Amém!
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DUAS PARTES DA BÍBLIA
A Bíblia pode ser dividida em duas grandes partes, você sabe o nome delas?
Você acertou se respondeu: Antigo e Novo Testamento. Parabéns! Mas, se respondeu Primeiro e Segundo Testamento, também acertou, essa é uma forma mais atual. Parabéns!
Vamos ver rapidamente o que há em cada parte.
O Primeiro Testamento fala da criação do mundo: a Terra, o mar, os animais e os
seres humanos. Mostra o amor de Deus por tudo que Ele criou e, em especial, por
nós, humanos. Ainda conta a história de Abraão e sua mulher Sara. Todos nós fazemos parte dessa imensa família do Povo de Deus e somos descendentes de Abraão e
Sara. Conta também a história de Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o
povo que era escravo no Egito. Há ainda a história dos profetas, homens que eram
orientados por Deus para mostrar às pessoas as coisas certas e erradas. Dentre esses
profetas está Isaías, que escreveu sobre o nascimento de Jesus muitos anos antes de
ele nascer.
Já o Segundo Testamento, marca uma nova etapa e conta a história mais importante de
todos os tempos: a Vida de Jesus. Quatro livros nos relatam seus ensinamentos e milagres.
Detalham também sua morte e ressurreição. São os Evangelhos, escritos por: Mateus,
Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento, encontramos também a história do início da
Igreja, que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Há ainda várias cartas escritas por Paulo
às comunidades cristãs daquela época, além de cartas de Tiago, Pedro, João, Judas, e, por
fim, o livro do Apocalipse.
Lições para refletir
Você conhece algum livro da Bíblia?
Em qual dos Testamentos temos a história de Jesus?
Oração
Senhor, nosso Livro Sagrado, a Bíblia, possui duas partes, mas é uma só história, a História
da Salvação. Que os Teus ensinamentos nos auxiliem a continuar essa história de amor.
Amém!
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INDEPENDÊNCIA DO BRASIL – FERIADO
Na quarta-feira, o Educador também pode relembrar a Independência do Brasil e fazer
algum comentário a respeito com os alunos.
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DESÇA DEPRESSA, ZAQUEU
Zaqueu desejava ver Jesus, mas não conseguia, porque era baixo, e Jesus vivia no meio
do povo.
Então subiu numa figueira e ficou sentado num galho.
Quando Jesus estava passando debaixo da figueira, viu Zaqueu e disse:
— Zaqueu, desça depressa. Hoje eu quero ir a sua casa.
Zaqueu desceu, recebeu Jesus, e mostrou sua fé em Deus, dizendo a Jesus:
— A metade dos meus bens, Senhor, eu vou dar aos pobres; e se roubei alguém, vou
devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse:
— Hoje entrou a salvação nesta casa! Porque este homem também é filho de Abraão!
Lições para refletir
Qual era o nome do personagem dessa história?
O encontro com Jesus causou alguma diferença na vida dele?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (repetem)
Tua Palavra é lâmpada para os meu pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Oração
Amado Jesus, queremos ser como Zaqueu. Queremos Te enxergar ainda hoje nas nossas
ruas e praças, e como ele Te acolher em nossa casa. Amém!
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O EMPREGADO DO CAPITÃO
Em Cafarnaum, o empregado de um capitão romano estava para morrer com paralisia. O
capitão foi ao encontro de Jesus e pediu-lhe para curar o doente. Jesus disse ao capitão:
— Eu vou curá-lo.
O capitão, porém, respondeu a Jesus:
— Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa. Mas diga uma só palavra, e meu
empregado ficará curado. Então Jesus disse ao Capitão:
— Vá, o seu empregado está curado!
Depois a família do capitão falou que o moço ficou curado precisamente naquela hora em
que Jesus havia dito: Vá, o seu empregado está curado!
Lições para refletir
Você conversa com Jesus quando precisa de ajuda, ou quando está doente?
Quando podemos dizer que uma pessoa é digna perante os olhos de Jesus?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (repetem)
Tua Palavra é lâmpada para os meu pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Oração
Amado Jesus, a frase do capitão hoje é ainda proclamada na Celebração Eucarística. Que
possamos repetir como ele “Não sou digno que entreis em minha morada, mas se disseres
uma palavra, serei salvo”. Amém!
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UMA SEMENTE ESPECIAL
Tente visualizar o que será lido, de tanto fazer esse exercício, você já deve estar bem mais
criativo e quase um craque nas redações.
Umas sementes caíram à beira do caminho, na terra dura; e os passarinhos as comeram.
As semente caídas na terra dura então nem chegaram a nascer. Essa terra dura da beira do
caminho pode representar as pessoas de coração duro e fechado, que não se abrem para
acolher o amor de Deus, que está em sua palavra.
Outras sementes caíram entre as pedras. Essas nasceram e logo morreram, porque não
tinham raízes. Isso ocorre quando escutamos a palavra de Deus sem prestar atenção.
Outras ainda caíram entre os espinhos. Essas cresceram, mas morreram sufocadas pelos
espinhos. Isso acontece quando a palavra é acolhida com alegria, mas logo é esquecida.
Outras sementes caíram em terra boa. Então nasceram, cresceram e produziram muito
fruto. Temos aqui aqueles que ouvem a palavra e a praticam.
Lições para refletir
Qual a relação das sementes com a Palavra de Deus?
Qual o melhor lugar para a semente cair? Por quê?
Todos os dias escutando um trechinho da Palavra de Deus, vamos fortalecendo a nossa fé,
e cada vez mais nos tornando um terreno bom, fértil e produtivo.
Oração
Amado Jesus, que linda essa parábola. Prepara o nosso coração a cada dia para que se
torne terra bem adubada, onde Tua Palavra seja ouvida, meditada, vivida e anunciada.
Amém!
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E PARA COMER... 5 PÃES E 2 PEIXES!
Os discípulos disseram a Jesus:
— Este lugar é deserto, e já é tarde. Deixe a multidão ir embora para comprar alimentos
na aldeia. Jesus disse:
— Não é preciso despedi-los. Vocês mesmos podem dar-lhes de comer. Eles disseram:
— Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus falou aos discípulos:
— Trazei-os aqui. Ele abençoou e mandou distribuí-los ao povo. Cinco mil homens comeram e ficaram saciados, e ainda encheram doze cestos com os pedaços que sobraram.
Lições para refletir
Por que os discípulos pediram para Jesus dispensar a multidão?
Você costuma partilhar o que possui com os outros?
Um antigo refrão afirmava: “Bastariam dois pães e dois peixes e o milagre do amor, para
acabar com tanta fome e acabar com tanta dor”. É certo que Jesus tem o poder de fazer
pedras tornarem-se pão, não há dúvidas disso, porém Deus sempre quis contar com os
seres humanos. Neste milagre Jesus multiplica, mas precisou contar coma a generosidade
de todos, cada qual teve que por em comum aquilo que tinha. Deus pode fazer o melhor,
mas sempre preferiu contar com o nosso pouco. Você hoje é as mãos, os pés e o coração
de Jesus vivo na Terra, e Ele conta com sua ajuda para amar e cuidar de todos.
Oração
Senhor, imaginamos a alegria daquela multidão ao ter sua fome saciada. Hoje Tu contas
conosco para multiplicar o pão e saciar os que mais necessitam, ajuda-nos para não sermos egoístas. Amém!
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A MOEDINHA DA VIÚVA
Certo dia Jesus foi a Jerusalém. Como sempre, entrou no templo para orar.
Logo na frente, havia um famoso cofre no qual o povo depositava suas ofertas.
Jesus parou e ficou observando. Viu que os ricos colocavam ali suas ofertas, enquanto uma
viúva pobre depositou duas moedas sem valor. Então Ele disse:
— Esta pobre viúva deu mais que os outros: todos deram o que lhes sobrava; ela, porém,
deu tudo o que tinha.
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
Lições para refletir
Por que será que Jesus achou que a viúva deu mais que os outros?
Como você age em relação às suas coisas, você gosta de doar ou não. Por quê?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (repetem)
Tua Palavra é lâmpada para os meu pés, Senhor. Luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. (repetem)
Oração
Jesus amado, elogiaste a viúva por ter dado tudo que possuía com tanta gratidão. Que a
exemplo dela possamos também doar o que temos de mais precioso, nossa presença,
nosso carinho e gratidão. Amém!
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O BOM SAMARITANO
Certo dia, um doutor da Lei perguntou a Jesus:
— Mestre, que devo fazer para entrar no céu?
Jesus respondeu:
— O que está escrito na Bíblia?
O doutor da Lei respondeu:
— Está escrito: “Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas
as suas forças e com toda a sua inteligência. E ame ao seu próximo como a si mesmo”
Aí Jesus disse ao doutor da Lei
— Você respondeu certo; faça isso e entrará no céu.
Mas o doutor da Lei fez de conta que não sabia quem era o seu próximo, e então perguntou a Jesus:
— E quem é o meu próximo? Jesus então lhe contou a seguinte parábola:
Um homem foi assaltado e abandonado à beira do caminho. O sacerdote e o levita viram
a vítima, e passaram reto, sem lhe prestar nenhum socorro. Apenas ficaram com “dó” do
homem assaltado. Depois do sacerdote e do levita, passou uma samaritano (os samaritanos eram discriminados pelos Judeus). O samaritano socorreu a vítima: fez curativos, levou
até o hospital e pagou a despesa.
Lições para refletir
Você sabe quem foi realmente o próximo do homem assaltado?
Essa parábola nos ensina alguma coisa?
Cada um de nós, a cada instante, é chamado a ser o bom samaritano das pessoas que
estão ao nosso redor.
Oração
Jesus, quando Tu vieste ao mundo acabaste com a distância entre o ser humano e Deus.
Hoje Tu nos pedes para estarmos próximos de todos que necessitam, sendo no mundo
Tuas mãos, Teus pés e Teu coração. Amém!
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O PÉ DE UVA E SEUS RAMOS
Jesus contou esta parábola.
Eu sou o pé de uva, e meu Pai é o agricultor. Todo o ramo que não produz uva, Ele o corta,
e todo ramo que produz uva, Ele o poda para que produza mais.
Permaneçam em mim, como eu permaneço em vocês.
Como o ramo não pode dar uva por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim.
A pessoa que permanece unida a Jesus produz muito fruto; aquele, porém, que está separado de Jesus, esse não produz nada, como o ramo de uva separado do tronco. Ele seca e
é queimado.
Você já ouviu esse ditado popular “a boca fala da abundância do coração”, o que quer dizer
que saem de nós as coisas que cultivamos. Por isso, se estamos bem colados no tronco
que é Jesus, produziremos só coisas boas, pois Ele enche o nosso coração de felicidade,
de esperança e de coragem. Cuide das coisas que pensas e falas, pois elas demonstram se
estas ou não conectado em Jesus.
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Lições para refletir
Como você pode ficar ligado a Jesus?
O que você pode fazer para produzir “bons frutos” na sua vida?
Você já ouviu esse ditado popular “a boca fala da abundância do coração”, o que quer dizer
que saem de nós as coisas que cultivamos. Por isso, se estamos bem colados no tronco
que é Jesus, produziremos só coisas boas, pois Ele enche o nosso coração de felicidade, de
esperança e de coragem. Cuide das coisas que você pensa e fala, pois elas demonstram se
você está ou não conectado em Jesus.
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem!
Oração
Tu és a videira e nós os ramos. Aumenta em nós o desejo de estar cada vez mais conectados em Ti, para que possamos encher a terra de frutos, de virtudes e boas ações. Amém!
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O PODER DA ORAÇÃO
Quando um paralítico ou cego pedia a Jesus a graça de andar ou de ver, Jesus dizia: “Vai! A
Tua fé te salvou”, e o doente ficava curado.
A força do cristão é a fé. Jesus disse:
“Peçam, e lhes será dado; procurem e encontrarão; batam, e abrirão a porta para vocês.
Pois todo aquele que pede, recebe; quem procura, acha; e a quem bate, a porta será aberta.
Quem de vocês dá ao filho uma pedra, se ele lhe pedir um pão?
Ou lhe dará uma cobra, se lhe pedir um peixe? Ora, se seus pais, que são humanos, sabem
dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus; Ele dará o que é bom aos
que lhe pedirem.”
“Entra no teu quarto e fecha a porta, e ora ao teu Pai que esta lá, na intimidade Ele te vê e
te conforta Ele é teu amigo a te esperar”.
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Lições para refletir
O que Jesus exigia das pessoas que pediam milagres?
Você tem o costume de conversar com Jesus?
O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Oração
Senhor, não sabemos pedir o que realmente é importante. Que o Teu espírito venha rezar
em nós para que Ele nos ensine a falar Contigo, num diálogo livre e amoroso. Amém!
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A CASA CONSTRUÍDA SOBRE ALICERCE
Disse Jesus:
“Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é inteligente, como o homem que
construiu sua casa sobre a rocha: caiu a chuva, veio a enxurrada e tremenda ventania, mas
a casa não caiu, porque tinha forte alicerce.
Por outro lado, quem houve as minhas palavras, mas não as pratica, é um tolo, como um
homem que construiu sua casa sobre a areia; caiu a chuva, veio a enxurrada e tremenda
ventania... e a casa caiu. E sua queda foi pavorosa”.
Lições para refletir
Qual das casas você escolhe?
E o que você precisa fazer? Já que a rocha é a Palavra de Deus?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Oração
Amado Jesus, somos ainda tão pequenos, mas queremos desde já construir nossa vida
sobre a rocha que é a Tua Palavra e os Teus ensinamentos. Amém!
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JESUS NO TEMPLO
O templo de Jerusalém era um santuário famoso, semelhante às nossas igrejas. De todas
as cidades de Israel saíam peregrinações para o templo. O povo organizava caravanas e ia
a pé. José e Maria e o menino Jesus iam todos os anos ao templo, por ocasião da Páscoa.
Quando Jesus completou doze anos, a ida ao templo foi motivo de maior alegria. Nesta
idade, os meninos de Israel tornam-se “filhos da Lei”. Eles tocavam com sua mão no “rolo”
da Lei.
Esse rolo era dos Dez Mandamentos, pois não havia livros impressos naquela época.
A Bíblia era escrita à mão em papiro e enrolada.
Lições para refletir
Você sabia que Jesus frequentava a religião dos pais dele?
Você lembra o que houve na sequência dessa história?
Jesus passou em Nazaré sua adolescência e juventude, aprendeu a ler, a trabalhar, a festejar e a celebrar a fé, como seu povo, só após os 30 anos, Ele sairá e começará a ensinar o
que Deus Pai lhe havia mandado.
Oração
Jesus, Teus pais Te ensinaram o caminho da casa de Deus. Tira de nós toda preguiça, para
que não nos esqueçamos de frequentar a nossa comunidade de fé. Amém!
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O HOMEM DA MÃO SECA
Lembre-se, as leis são para o homem e não o homem para as leis, não é uma simples troca
de palavras, a caridade e a solidariedade superam tudo, são maiores que a lei, é o que
Jesus ensina nesta passagem. Tente imaginar a cena.
Os fariseus viviam tentando Jesus. Queriam encontrar o Mestre fazendo algum trabalho
no sábado. Para eles, não se podia curar um doente no sábado.
Ora, diante de Jesus estava um homem que tinha uma das mãos seca. Então, para tentar
Jesus, os fariseus lhe perguntaram:
— Mestre, é certo fazer curas aos sábados? Jesus lhes disse:
— Quem de vocês que tendo uma ovelha e caindo ela num poço, em dia de sábado, não
vai tirá-la dali?
Ora, um homem vale muito mais que uma ovelha! Portanto, é certo curar o doente no
sábado. Os fariseus se calaram. E Jesus disse ao homem:
– Estenda sua mão. Ele a estendeu, e a mão ficou sã, como a outra mão. Naquela hora os
fariseus não disseram nada. Mas saindo dali, foram tramar a morte de Jesus.
Lições para refletir
O que pensar da atitude dos fariseus?
O que Jesus responde?
As leis são muito importantes, pois elas devem assegurar que todos sejam tratados com
justiça. No entanto, a maior lei é a caridade. O que sobra no meu guarda-roupa, na minha
geladeira, não é meu, é dos irmãos que necessitam.
Oração
Jesus, Tu colocaste a lei do amor, acima de todas as leis. Faz com que também nós coloquemos a caridade e o amor acima de tudo, pois, onde existe o amor, ali Tu estás. Amém!
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O CISCO NO OLHO
É tão fácil ver o que os outros fazem de errado, não é mesmo? Mas será que somos
capazes de perceber, nos dar conta do que nós fazemos de errado? Às vezes são coisas
simples: esbanjamos água, deixamos comida no prato, pensamos mal. Respondemos com
agressividade, desobedecemos nossos pais e educadores, temos preguiça, procuramos o
que não faz bem para nós. Jesus conta essa história para educar-nos, preste muita atenção.
Esta história diz respeito ao que Jesus ensinou sobre não julgar.
Lúcia tinha uma vizinha chamada Leila. Toda a vez que a Leila punha no varal a roupa
lavada, a Lúcia dizia ao seu marido Juca:
— Olhe como está suja a roupa que a Leila pôs no varal! Juca olhava e não dizia nada. Dias
depois, Lúcia repetia a mesma coisa:
— Olhe, Juca, nem parece que essa roupa foi lavada!
Cansado, Juca perdeu a paciência. Quando Lúcia acabou de falar, ele disse secamente:
— Lúcia, pegue uma esponja, água e sabão, e lave essa vidraça. O que está suja não é a
roupa que a Leila lavou, mas sim a nossa vidraça, que nunca foi lavada.
Lições para refletir
Onde estava o problema?
Muitas vezes nos vemos julgando os outros? O que fazer para mudar isso?
É tão fácil ver o que os outros fazem de errado, não é mesmo? Mas será que somos
capazes de perceber, nos dar conta do que nós fazemos de errado? Às vezes são coisas
simples: esbanjamos água, deixamos comida no prato, pensamos mal. Respondemos com
agressividade, desobedecemos nossos pais e educadores, temos preguiça, procuramos
o que não faz bem para nós. Jesus contou essa história para que possamos aprender
e reeducar-nos!
Oração
Jesus amado, disseste: “Não jugueis e não sereis julgados”, purifica o nosso olhar e o nosso
pensar, para que jamais julguemos as outras pessoas. Aumenta em nós a consciência de
nossas qualidades e limites. Amém!
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REZAR COM OS OUTROS
Jesus orava e nos ensinou a orar. Ele rezava sozinho e rezava com os outros. Hoje queremos lembrar uma coisa muito bonita: Jesus disse que, quando rezamos com os outros, Ele
vem, põe-se no meio de nós e reza conosco.
Eis suas palavras: “Se dois de vós se reunirem e pedirem a Deus alguma coisa, isso vos será
concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou mais estão reunidos em meu
nome, ali estou eu no meio deles”.
Querem saber um segredo? Quando as crianças se unem pra rezar, do céu jorra uma chuva
de benção e graças, pois o Pai ouve com carinho e ternura a prece de seus pequeninos.
Lições para refletir
Que promessa Jesus nos fez?
Vamos nos dar as mãos e rezar juntos a oração que Ele nos ensinou?
Pai Nosso...
Oração
Jesus amado, obrigada por nos ter deixado um modelo de oração. Hoje queremos rezar
por todas as pessoas que neste dia estão passando por dificuldades. Que o Teu Espírito de
esperanças as fortaleça. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

209

27.09

Setembro

PERDOAR SETE VEZES
Muitas vezes fazemos coisas que não são boas, sem nem mesmo perceber. O pior é
que essas coisas acabam por machucar e ofender os outros. Dai queremos que o outro
esqueça o mal que fizemos não é verdade? Pedro era um apostolo muito impulsivo e
pecava muitas vezes por falta de paciência e por ser turrão e só podia ser ele a fazer essa
pergunta a Jesus.
Certa vez o apóstolo Pedro perguntou a Jesus:
— Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que me ofender? Até sete vezes?
Jesus respondeu: Não lhe digo até sete, mas até setenta vezes sete.
Neste sentido, “setenta vezes sete” quer dizer infinitamente.
Também na oração do Pai Nosso Jesus que fala da medida que seremos perdoarmos também seremos perdoados.
Quer saber quanto Deus te perdoará? Verifique quantas vezes você perdoa, essa é
a medida.
Lições para refletir
Muitas vezes fazemos coisas que não são boas, sem nem mesmo perceber. O pior é que
essas coisas acabam por machucar e ofender os outros. Depois queremos que o outro
esqueça o mal que fizemos, não é verdade? Pedro era um apóstolo impulsivo e pecava
muitas vezes por falta de paciência e por ser turrão.
No Pai Nosso há uma parte em que se reza assim: “Perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós perdoamos...”. Qual é a medida que seremos perdoados?
Lembre de alguma vez que você perdoou alguém, como se sentiu?
Oração
Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinaste que na medida em que perdoamos seremos
perdoados. Torna o nosso coração cheio de ternura. Amém!
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JESUS E A SAMARITANA
Essa é uma da histórias mais bonitas do Evangelho de João, tente imaginar a cena, o calor
da hora do almoço, a cede de Jesus e a cede da mulher, e deixe seu coração encher-se de
alegria pelo que Jesus revela: Ele é a fonte de água viva.
Jesus estava caminhando pela Samaria e chegou perto da cidade de Sicar, junto ao “poço
de Jacó”. Jesus estava cansado; então sentou-se à beira do poço. Aí veio uma mulher da
Samaria para buscar água. Jesus lhe disse:
— Dê-me de beber! A mulher estranhou. Jesus lhe falou:
— Se você soubesse quem sou eu, você é que me pediria água. E eu lhe daria uma Água
viva que conduz à vida eterna. Então ela disse:
— Senhor dá-me dessa água!
A graça de Deus tocou o coração da Samaritana. Ela foi correndo ao povoado e disse:
— Eu vi o Messias! Eles foram e acreditaram!

(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Lições para refletir
De que água Jesus estava falando?
A Palavra de Deus pode ser essa água?
(O.M.: Educador (a), leia cada frase e faça-os repetir com convicção).
E a palavra vai /E a palavra vem
E a palavra cai
E se o terreno é bom
Um dia o fruto vem
Oração
Amado Jesus, nossa Escola, nossa comunidade são como aquele poço da Samaritana. Que
possamos beber, com gosto, a água que recebemos nestes lugares, para ficarmos cada vez
mais próximos a Ti. Amém!
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TEMPESTADE NO MAR
Um dia Jesus estava na praia do Mar da Galileia. Deixou os apóstolos no barco e subiu ao
monte para orar sozinho. O sol se escondia, e a noite vinha chegando. Os apóstolos ficaram com medo, porque o vento sacudia o barco. De repente Jesus apareceu, caminhando
sobre o mar. Não sabendo que era Jesus, eles gritaram de medo:
— É um fantasma!
Mas Jesus lhes disse:
— Tenham confiança! Sou eu. Não tenham medo.
Pedro, então, falou:
— Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, andando sobre as águas.
— Venha! Respondeu Jesus.
Pedro se pôs a caminhar sobre as águas. Mas teve medo. Aí começou a afundar e gritou:
— Senhor, salva-me!
Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse:
— Homem fraco na fé, por que você duvidou?
Aí Pedro e Jesus subiram no barco, e o vento cessou. Então todos se ajoelharam diante de
Jesus e disseram:
— Tu és o Filho de Deus!
Lições para refletir
Gostou da história?
Por que será que Pedro afundou?
Sempre afundamos quando nos deixamos influenciar pelo medo e a falta de fé. Com Jesus
tudo é possível, acredite e você verá maravilhas acontecerem.
Oração
Amado Jesus, às vezes vemos os adultos atribulados, tristes, e sem esperança. Ajuda-nos
a dizer a eles que Jesus esta no barco, que não precisam ter medo. Amém!
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A PALAVRA NOS DÁ SABEDORIA
Para encerrarmos este mês da Bíblia, vamos escutar com atenção o que Paulo escreveu ao
seu amigo Timóteo.
“Tu, porém, permaneces firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste.
E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te
proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Jesus Cristo.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e
para formar na justiça.
Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra”. (II Tm 3, 16-17)
Lições para refletir
São Paulo foi um perseguidor dos primeiros cristãos, logo após a morte e ressurreição de
Jesus, mas Deus sabia que ele tinha uma força impressionante, inteligente, vivo e convincente. Foi então que um dia Jesus apareceu e lhe deu a missão de levar a Boa Nova a
todos os povos. É por isso que na Praça de São Pedro, em Roma, cede da Igreja, se encontram duas grandes estátuas, uma de Pedro e a outra de Paulo.
Até aqui conhecemos vários ensinamentos de Jesus.
Você consegue recordar uma das histórias de Jesus que vimos neste mês?
Oração
Jesus, o apóstolo Paulo disse: “toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para ensinar,
para repreender, para corrigir e para formar na justiça”, aumenta em nós o desejo de ler,
entender e rezar a Tua Santa Palavra. Amém!
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INFÂNCIA MISSIONÁRIA
Você sabia que existem crianças missionárias?
Sim, são muitas no mundo inteiro, elas pertencem a um grupo internacional de direito
pontifício, o que quer dizer que é um grupo do Papa, chama-se Pontifícia Obra da Infância
e Adolescência Missionária (IAM), e foi fundada por Dom Carlos Forbin-Janson, Bispo de
Nancy, França, em 19 de maio de 1843.
Ele recebia muitas cartas dos missionários na China, assim: “Encontro-me rodeado, mesmo
sem saber como, de uma dezena de crianças, umas de peito, outras de dois, três, quatro
anos de idade, algumas cobertas de sarna, outras, de feridas. Os pobrezinhos já não têm
o que comer e se cansam de chorar. É preciso conseguir comida para eles, e pagá-la...
Enquanto isso, para não morrerem de fome, vejo-me obrigado a preparar-lhes eu mesmo
um prato de farinha e açúcar, depois tento arranjar-lhes roupa, medicá-los, lavá-los, dar-lhes um teto, enfim, fazer às vezes de uma mãe... Deus concede-me As forças para sustentar tantas crianças, mas, se u não for ajudado com alguma esmola, morrerei com eles”. "(...)
Foi assim que ele decidiu criar a Infância e Adolescência Missionária (IAM), para
que as crianças do mundo inteiro se tornassem missionárias e ajudassem as crianças
mais necessitadas.
Amanhã vamos saber um pouco mais sobre essa grande obra.
Lições para refletir
Na sua comunidade existe a infância e adolescência missionária?
O que você acha de fazer algo pelas crianças necessitadas? Combine com seu educador.
Oração
Pela Tua Santa Infância, ó Jesus, compadece das pobres crianças e adolescentes que não Te
conhecem; protege-os e envia muitos missionários para que elas Te reconheçam e tenham
vida em abundância. Amém.
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O BOM EXEMPLO
Um dia, ao deixar o convento, São Francisco encontrou o irmão Junipero. Ele era um simples e bom frade, e São Francisco o amava muito. Encontrando-o, ele disse-lhe:
— Irmão Junipero, venha, vamos pregar.
— Meu pai", respondeu ele, você sabe que tenho pouca educação. Como eu poderia falar
com as pessoas? Mas porque São Francisco insistiu, o irmão Junipero consentiu. Eles percorreram a cidade, rezando em silêncio por todos aqueles que trabalhavam nas lojas e nas
hortas. Eles sorriram para as crianças, especialmente as mais pobres. Eles trocaram algumas
palavras com os mais velhos. Eles acariciaram os doentes. Ajudaram uma mulher a carregar um recipiente pesado cheio de água. Depois de atravessar a cidade inteira várias vezes,
São Francisco disse:
— Irmão Junipero, é hora de voltar ao convento.
— E a nossa pregação? Conseguimos... Conseguimos, respondeu o Santo sorrindo.
(O.M.: Educador chame duas pessoas para lerem alternadamente)
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado
Pois é dando, que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.
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Lições para refletir
Qual foi a pregação de Francisco e Junipero?
Você acha que pode também fazer essa pregação aonde você está?
O.M.: Sugestão para cantarem a música a seguir, convidando-os a refletir.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado
Compreender, que ser compreendido
Amar, que ser amado
Pois é dando, que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna.
Oração
Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, a glória e o louvor;
Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz: amém!
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HISTÓRIA DA IAM
Vamos conhecer um pouco mais da história da IAM – Infância e Adolescência Missionária ?
Era preciso fazer alguma coisa: Dom Carlos Forbin Janson resol¬veu convocar as crianças
para socorrer as crianças. Propôs às crianças da França que ajudassem outras crianças,
recitando uma Ave Maria por dia e doando um dinheiro por mês; assim surgiu a Pontifícia
Obra da Infância e Adolescência Missionária.
Era, sem dúvida, a primeira vez que na história da Igreja se confiava às crianças um papel
missionário específico: salvar as crianças inocentes, para fazer delas pequenos discípulos
missionários.
Embora tenha nascido para socorrer a triste situação das crianças chinesas, logo abriu
seus horizontes para o mundo inteiro. O resgate, o batismo, o sustento e a educação das
crianças dos povos que não conhecem Jesus Cristo foram, desde o início, os objetivos da
Infância e Adolescência Missionária. Um plano ambicioso: prestar todos os socorros materiais, morais, intelectuais e religiosos de que necessitam as crianças de todos os lugares,
culturas, raças e crenças.
Hoje a IAM está presente em todos os continentes, em mais de 130 países.
Lições para refletir
O que chamou sua atenção sobre a história da IAM?
O que Dom Carlos desejava com a obra?
Oração
Pela Tua Santa Infância, ó Jesus, compadece das pobres crianças e adolescentes que não Te
conhecem; protege-os e envia muitos missionários para que elas Te reconheçam e tenham
vida em abundância. Amém!
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OBJETIVOS DA IAM
Salvar as crianças da miséria e da morte; batizá-las e educá-las como cristãs; prepará-las
para serem apóstolos de outras crianças, orientando-as na vocação e profissão.
Desde a segunda metade do século 19 até os nossos dias, graças à atividade de educadores com espírito missionário, centenas de milhares de crianças foram sensibilizadas e
comprometeram-se nesse movimento de solidariedade universal.
1. Suscitar o espírito missionário universal entre as crianças e adolescentes;
2. Cooperar espiritualmente com orações, sacrifícios e testemunho de vida;
3. Despertar e fortalecer as vocações missionárias, no anúncio de Jesus Cristo
aos que ainda não o conhecem;
4. Incentivar pais, educadores e assessores a promoverem o protagonismo das
crianças e adolescentes na evangelização e solidariedade universais;
5. Cooperar materialmente com ofertas, fruto de renúncias, para ajudar as
crianças e adolescentes necessitados dos cinco continentes. Uma Obra aberta
ao mundo inteiro.
Lições para refletir
O que a Infância e Adolescência deseja realizar?
Que tal pesquisar na internet sobre a IAM? Há muitos vídeos legais.
Oração
Pela Tua Santa Infância, ó Jesus, compadece das pobres crianças e adolescentes que não Te
conhecem; protege-os e envia muitos missionários para que elas Te reconheçam e tenham
vida em abundância. Amém.
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FLORES
Deus é amor nos diz o evangelista João. E nós, seus filhos, fomos dotados desta característica. No dia de nosso batismo recebemos a virtude da caridade , que é amor, como
semente. Isso quer dizer que precisamos fazer crescer essa virtude, e assim fazemos pensando e desejando o bem. Ouça essa história, um gesto concreto de amor.
Hoje, quando cheguei na porta do meu escritório (eu sou um florista), às 7h da manhã,
encontrei um soldado do exército, uniformizado, esperando a loja abrir. Ele estava a caminho do aeroporto para ir para o Afeganistão por um ano. Ele disse:
— Eu costumo levar para casa um buquê de flores para minha esposa toda sexta-feira e
eu não quero decepcioná-la enquanto eu estiver fora.
Ele, então, fez uma encomenda de 52 sextas-feiras à tarde para que entregássemos as
flores de sua esposa até que ele voltasse. Eu lhe dei um desconto de 50%, porque eu realmente ganhei o dia ao ver sua atitude tão amorosa.
Lições para refletir
O que mais chamou sua atenção na história?
Quais as missões deste soldado?
Lembre-se, ninguém fará a tua parte, você precisa colocar teu tijolinho de amor na construção de um mundo melhor, você nasceu para isso!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos fazer capazes de ser amados e amar. Que com nossas
tarefas da escola e de casa não nos esqueçamos da missão de dizer “eu te amo”. Amém!
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DEIXE A RAIVA SECAR
Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um joguinho de chá, todo azulzinho,
com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la
para brincar.
Mariana não podia, porque iria sair com sua mãe naquela manhã. Júlia, então, pediu a coleguinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de chá, para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas terminou emprestando.
Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de chá jogado no
chão. Faltavam algumas xícaras e a bandejinha estava toda quebrada. Chorando e muito
nervosa, Mariana desabafou:
– Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei o meu brinquedo, ela estragou
tudo e ainda deixou jogado no chão.
Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir ao apartamento de Júlia pedir
explicações. Mas a mãe, com muito carinho, ponderou:
– Filhinha, lembra daquele dia quando você saiu com seu vestido novo todo branquinho,
e um carro, passando, jogou lama em sua roupa? Ao chegar a sua casa você queria lavar
imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra do que a vovó falou?
Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro, depois ficava mais fácil limpar. Pois
é, minha filha! Com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois fica bem
mais fácil resolver tudo.
Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir para a sala ver televisão. Logo depois
alguém tocou a campainha. Era Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que
houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando:
– Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua, que fica correndo atrás da gente? Ele
veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo
que você havia me emprestado. Quando eu contei para a mamãe ela ficou preocupada e
foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique
com raiva de mim. Não foi minha culpa.
– Não tem problema, disse Mariana, minha raiva já secou.
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Lições para refletir
Quando você sente raiva, como lida com ela?
Esta história nos ensina que não devemos nos precipitar, e que a raiva pode passar. O
ideal, quando sentimos raiva, e deixar ela passar, não reagir, pode até bater numa almofada, isso alivia a gente, e não fere ninguém. Se sentir raiva muitas vezes, converse com a
professora, e encontre outras maneiras de lidar com este sentimento.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos fazer capazes de ser generosos. Faz com que não
percamos a paciência diante das contrariedades. Amém!
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NOSSA SENHORA APARECIDA, ABENÇOE AS CRIANÇAS
Nosso país celebrará amanhã o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças.
O Dia das Crianças, na verdade, é anterior às comemorações do Dia da Padroeira, ele
começou a ser comemorado graças ao deputado Galdino do Valle Filho, na década de
1920, e foi oficializada em 1924 por Arthur Bernardes.
A comemoração de Nossa Senhora Aparecida acontecia em 8 de setembro; somente
em 1980, com a visita do Santo Papa João Paulo II, que passou a ser celebrada em 12
de outubro.
Jesus disse: “Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais. Porque o Reino dos
Céus é para aqueles que a elas se assemelham”, ou como em Marcos 10,15 onde fala “Em
verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus com mentalidade de uma
criança, nele não entrará”.
É bom celebrar estas duas comemorações que se completam neste dia, de um lado a mãe
de Deus, a maternidade, e do outro, a vida, a fecundidade!
O maior presente que os pais podem oferecer às crianças é consagrá-las a Nossa Senhora
Aparecida e viver este dia em família: participando da Celebração Eucarística, fazendo uma
refeição juntos, brincando, dedicando tempo e presença.
Lições para refletir
Você conhecia a história de Nossa Senhora Aparecida?
O que você gostaria de desejar para as crianças do mundo inteiro?
Se o Educador conhecer esta música, pode cantar, ou então apenas recitar com as crianças.
Dai-nos a benção, oh mãe querida, Nossa Senhora de Aparecida, dai-nos a benção, oh mãe
querida, Nossa Senhora de Aparecida.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por nos ter dado a Mãe Aparecida como protetora de nosso
país. Hoje queremos rezar por todas as crianças do mundo, para que seus direitos sejam
garantidos, e que não lhes falte o amor. Amém!
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O QUE DAR A DEUS
No sétimo dia, após o término da criação, Deus declarou que era seu banquete. Todas
as criaturas novinhas fizeram o possível para dar a Deus a coisa mais linda que puderam
encontrar. Os esquilos trouxeram nozes e avelãs; coelhos trouxeram cenouras e raízes
doces; as ovelhas, lã macia e quente; as vacas, leite espumoso e cremoso. Bilhões de anjos
se alinharam, cantando uma serenata celestial. O homem esperava a sua vez e estava
preocupado. "O que posso doar? As flores têm o perfume, as abelhas, o mel, até os elefantes se ofereceram a Deus com sua tromba, para regá-Lo e refrescá-Lo”. O homem havia
parado no final da fila e continuava quebrando a cabeça. Todas as criaturas desfilaram
diante de Deus e depositaram seus dons. Quando restavam apenas algumas criaturas à
sua frente, o caracol, a tartaruga e as poltronas de preguiça, o homem entrou em pânico.
Chegou a sua vez. Então o homem fez o que nenhum animal ousou fazer. Ele correu para
Deus e pulou de joelhos, o abraçou e disse: "Eu te amo!". O rosto de Deus se iluminou, toda
a criação entendeu que o homem havia feito de Deus o presente mais bonito e irrompido
em uma aleluia cósmica. “Com que propósito Deus nos criou? Deus nos criou para conhecê-Lo, amá-Lo e servi-Lo nesta vida, e depois desfrutá-Lo no Paraíso". (Catecismo de Pio X).
Lições para refletir
O que o homem pode dar a Deus?
Você costuma agradecer a Deus por tudo que você tem?
Vamos listar as várias coisas que recebemos e trocar a nossa experiência com os colegas,
como forma de gratidão a Deus!
Oração
Deixa que eu Te ame, meu Deus. O que eu tenho no Céu, o que eu tenho na Terra, além de
Ti? Você, Deus do meu coração e minha parte na eternidade, deixa com que eu me segure
em Ti. Que Tu estejas sempre comigo, e se eu ficar tentado a Te deixar, por favor, meu
Deus, não me deixes. Amém.

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

224

14.10

Outubro

O FALCÃO
Um falcão havia sido capturado por um fazendeiro e vivido amarrado por uma pata em um
curral, mas ele não havia se resignado a viver como uma galinha. Então, começou a puxar
a corda que o segurava perto de uma viga robusta no galinheiro. Ele olhou para o céu azul
e saiu com todas as suas forças. Inexoravelmente, a corda o puxou para o chão.
Ele tentou e tentou por semanas, até que a pele da pata estava completamente rasgada, e as belas
asas arruinadas.
Eventualmente, ele se acostumou. Depois de alguns meses, também encontrou ração para
frango ao seu gosto. Ele se contentou em coçar.
Então ele não percebeu que as chuvas de outono e a neve do inverno apodreceram a
corda que o amarrava no chão.
Um último esforço teria sido suficiente, e o falcão estaria livre novamente. Mas ele não
conseguiu.
Nosso corpo também luta para subir um lance de escadas, e às vezes cansa, e quer desistir. Mas devemos lembrar que nossa alma tem asas. E o céu é nosso!
Lições para refletir
O que entendeu da história?
O que o falcão poderia ter feito de diferente?
Nunca pare de tentar, de se esforçar, não se contente com uma vida medíocre, monótona,fomos feitos para grandes coisas, e essas estão em fazer bem feito e com amor todas
as coisas.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pela força, saúde e energia que temos nesta época da nossa
vida. Não deixe que nos acomodemos a uma vidinha sem graça, mas que realizemos plenamente a nossa missão de ser sal e luz do mundo. Amém!
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O VELHO CÃO DE CAÇA
Houve um velho cão de caça que tinha trabalhado muito durante longos anos; estava
velho, cansado e doente. Mas seu dono insistia em levá-lo para caçar.
Aconteceu que durante uma exaustiva caçada pelas montanhas, o velho cão conseguiu
apanhar um grande veado; agarrou-o por uma das patas, mas seus dentes, já velhos e
estragados, não conseguiram segurar o ágil animal.
Desesperado, o dono ficou furioso e começou a bater com chicote no pobre cão. O fiel animal
disse-lhe tristemente:
— Senhor, tenha piedade! Não bata no seu antigo servo; eu, de boa vontade, continuaria
a servir-lhe como antes, mas estou velho e faltam-me forças. Se hoje não sou de grande
utilidade, lembre-se dos bons tempos em que lhe prestei todos os serviços solicitados.
Lições para refletir
O que aconteceu com o cão?
De que outra forma o dono poderia agir?
E aproveitando este tema, você não acha que a caça de animais é uma violência, e que
deveria ser proibida?
O mesmo pode acontecer com as pessoas mais velhas, há muitos que deram a vida por
seus filhos, trabalharam, se sacrificaram, e na velhice são explorados e tratados com indiferença, isso não é humano e muitos menos cristão.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pelo imenso dom da vida. Concede-nos a graça de acreditar
que todos têm uma missão, mesmo quando chega a velhice e as forças se tornam menores. Abençoa os anciãos e os doentes. Amém!
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AO MESTRE COM CARINHO
Amanhã celebraremos o dia do professor , e é muito lindo que seja no mês da missão,
porque ser professor é uma grande e indispensável missão.
Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria.
Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo, e encaminha para a aventura da vida.
Mestre não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta
para a realidade.
Mestre não é aquele que dá de seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do aluno(a).
Mestre é você, meu(minha) professor(a) amigo(a), que me compreende, me estimula, me
passa informações valiosas, e me enriquece com sua presença, seu saber e sua ternura.
Eu serei, com orgulho, sempre seu aluno(a) na escola da vida.
Lembre-se de abraçar e agradecer seus professores por tudo que lhe ensinam.
Lições para refletir
Você já teve quantos professores? Consegue lembrar o nome deles?
Feche agora seus olhos e imagine todos eles, e faça uma prece silenciosa para cada
um deles.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por nossos professores, pelo que nos ensinam e testemunham
com a vida. Abençoa cada um deles para que sejam reconhecidos e fortalecidos na difícil
missão de educar. Amém!
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ESPINHOS DA MISSÃO
Um homem pediu a Deus, certa vez, uma flor e uma borboleta.
Mas Deus deu a ele um cacto e uma larva.
O homem ficou triste, porque não entendeu o que havia de errado com o pedido. Então ele
pensou: com tantas pessoas esperando... e decidiu não perguntar nada.
Depois de algum tempo, o homem verificou o pedido que havia sido esquecido.
Para sua surpresa, do cacto espinhoso e feio, nasceu a mais bela flor.
E a larva horrível se transformou em uma linda borboleta.
Deus sempre age corretamente.
Seu caminho é melhor, mesmo que tudo pareça errado aos seus olhos.
Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha certeza de que Ele
sempre oferece o que você precisa, na hora certa. Nem sempre o que você quer é o que
você precisa.
Como Ele nunca falha em entregar seus pedidos, vá em frente sem murmurar ou duvidar.
O espinho de hoje será a flor de amanhã!
Lições para refletir
O que aprendeu com a história?
Deus nos dá até o direito de ficar tristes, quando desejamos coisas e elas não acontecem,
mas no futuro, com certeza, saberemos que tudo foi para o nosso aprendizado.
Oração
Senhor, na missão, muitas vezes não teremos o que gostaríamos de ter. Ensina-nos a descobrir-Te também nas adversidades. Aumenta em nós a confiança no Teu amor. Amém!
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CASA DE MADEIRA
Pelo outono, a rata Alina ouvira dizer que o seu bom e velho amigo, o texugo Norberto,
morava agora numa casa na montanha. Há muito tempo que Alina não via Norberto. Nos
últimos dias, desde que a neve começara a cair, Alina pensava muito nele, na sua agradável
voz resmungona, na sua presença calorosa e reconfortante, e na sua grande coleção de
livros, que ele muitas vezes lera para ela.
“A casa do Norberto, lá na montanha, de certeza que agora tem luz, é quente e confortável”, pensou a ratinha, e naquele momento a sua toca começou a parecer-lhe apertada e
abafada. No dia seguinte, tomou uma decisão:
— Vou ter com o Norberto! Não sei ao certo onde mora, mas não deve ser assim tão difícil
de encontrar.
Alina calçou as botas quentes de ratinha, vestiu um casaco grosso de lã, e pôs-se a caminho.
Foi subindo a montanha, cada vez mais para cima, pela neve funda. Por pouco não dava
com a casa do texugo! A noite já estava a chegar e ela ainda à procura do caminho através
do bosque. E, para mais, começara a cair um nevão! Mas a ratinha não era medrosa.
“Se não encontrar hoje a casa do texugo, cavo um buraco fundo na neve”, pensou ela, “e
assim não fico gelada…”
Mas, por fim, acabou por encontrar o caminho para fora do bosque, e viu à sua frente, num
declive, a casa do texugo!
Era de madeira. Nas janelas brilhava uma luz amarela e quente, e da chaminé alta saía um
longo rasto de fumo que balançava ao vento.
Alina juntou as últimas forças e correu em direção à casa do texugo. Claro que o texugo se
alegrou imenso com a sua chegada. E ambos passaram um Inverno maravilhoso e confortável na casa de madeira, longe de tudo, lendo e conversando…
Lições para refletir
O esforço da ratinha Alina valeu a pena?
Em que lugar você se sente bem aconchegado?
Vamos sempre procurara conviver com nossos amigos, trocar experiências com eles, isso
sempre fará bem para a nossa alma!
Oração
Senhor, Tu colocaste dentro de nós a necessidade de estar com os outros. Faz com que
possamos acolher todos os que necessitam de nossa amizade e ternura. Amém!
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O ELEFANTE E SEUS AMIGOS
Era uma vez um elefante que estava à procura de amigos!
Certo dia , entrou em uma floresta e viu um macaco e uma árvore, então perguntou:
– Você é muito grande, não vai conseguir pular nas árvores como eu.
Em seguida, o elefante encontrou um coelho e pediu para serem amigos, mas o
coelho respondeu:
– Você é grande demais para brincar na minha toca!
Então ele encontrou um sapo, e fez a mesma pergunta, e o sapo respondeu:
– Você é muito grande para pular como eu!
Depois apareceu uma raposa, e ele perguntou:
– Você vai ser minha amiga.
– Desculpe, você é muito grande! Respondeu ela.
No dia seguinte, o elefante viu todos os animais da floresta assustados e tentando se
salvar. Então quis saber o que estava acontecendo. O urso disse:
– Há um tigre na floresta querendo comer todos nós.
O elefante ficou pensativo, querendo resolver aquele problema. Então foi até o tigre e
disse:
– Por favor, seu tigre, não coma esses animais.
Cuide de sua vida, Rosnou o tigre. O elefante não pensou duas vezes, e deu um chute bem
forte no tigre. O tigre ficou tão assustado que foi embora, deixando os animais em paz. O
elefante correu para contar a todos o que havia acontecido. Todos ficaram muito agradecidos. E disseram:
– Você é do tamanho certo para ser nosso amigo!
Lições para refletir:
Por que os animais não queriam ser amigos do elefante?
O que a história ensina sobre a amizade?
A amizade é um dos bens mais valiosos, não se consegue ser feliz sem amigos. Cultive
então essa bem maior, e você terá muitos momentos felizes em sua vida!
Oração
Senhor, faz com que tenhamos sempre muitos amigos, e que possamos ajuda-los quando
precisarem de nós. Amém!
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O AMESTRADOR DE TIGRES
Um dos melhores amestradores da China chamava-se Liang Yang. Ele treinava
qualquer tipo de animal, de lobos a tigres, de águias a serpentes. Mas Liang Yang estava
envelhecendo e, caso morresse, não haveria ninguém para substituí-lo. O rei Xuan ordenou então que Mao Qiuyuan aprendesse com ele suas habilidades de amestrador.
– Eu não tenho nada para lhe ensinar – disse Liang Yang – . Acontece que se você disser isso
ao rei, ele vai achar que estou de má vontade.
Mao Qiuyuan escutou em silêncio o que lhe dizia Liang Yang. Começou então a observar
como o amestrador entrava na jaula do leão, acariciava sua juba durante algum tempo e
saía logo depois. Nesse momento, a pantera negra urrou debaixo de uma figueira. Liang
Yang aproximou-se dela, os dois observaram-se durante algum tempo, até que Liang Yang
pareceu lembrar-se de que Mao Qiyuan ainda o esperava.
– E então? – Quis saber Mao Qiyuan.
– Eu vou lhe falar um pouco sobre cuidados que você tem de ter. Alguns animais ficam muito
bravos quando não são obedecidos. Cuidado com eles! Um amestrador, por exemplo, não
ousa dar ao tigre animais vivos para comer, pois logo eles ficam bravos e impacientes.
Não se pode também dar aos tigres um animal inteiro. Os tigres não gostam. Preferem a
comida dada aos poucos. Além disso, um amestrador tem de saber quando o animal está
faminto e o que pode irritá-lo. Embora tigres e homens sejam de espécies diferentes, os
tigres vivem muito bem com seus criadores, porque esses amestradores conhecem bem a
vontade dos tigres e nunca lhes desobedecem.
Eu nunca desobedeci meus tigres, deixando-os furiosos, ou agradei-lhes com obediência
em demasia.
Frequentes alegrias são seguidas de repetidas fúrias de alegrias: nenhuma dessas situações pode ser boa. Sendo assim, fico calmo e tranquilo e nunca sou obediente ou irritante
em excesso. Nos olhos dos animais e dos pássaros, somos da mesma espécie. Eles vivem
no meu pátio como se o pátio fosse deles, nunca sentindo saudade da floresta, do mar, da
montanha ou do vale.
Lições para refletir
Gostou da história? Como o amestrador demonstrava respeito pelos animais?
Você tem algum animal em casa? Você sabia que há muitos animais abandonados, e que se
seus pais concordarem, você poderia ter um. Tenho certeza que o animalzinho seria o seu
melhor amigo! Mas saiba, você precisará cuidar dele, dando-lhe água, comida, e muito,
muito carinho!
Oração
Senhor, ajuda-nos a sempre ter amor pelos animais, e que possamos cuidar deles com
carinho, e até, quem sabe, adotar um animal que foi abandonado. Amém!
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A HOSPITALIDADE
A casa do ursinho Matias era uma árvore na margem de um lago. Morava lá há muito
tempo, e dantes já pertencera a um texugo. Era uma casa muito aconchegante, que, além
do mais, tinha três quartos confortáveis por debaixo da terra, entre as raízes da árvore.
Assim, era fresquinha no verão e quente no inverno.
Certo dia, Matias recebeu visitas da Austrália! Era Curtis, o coala com quem ele se correspondia há muitos anos. Curtis ficou alojado num dos quartos debaixo da terra e achou
tudo muito interessante.
Havia muitas coisas que eram completamente diferentes da Austrália. Todos os dias,
Matias ia dar uma volta com ele para lhe mostrar as redondezas. Davam longos passeios
pelo bosque, e conversavam com todos os animais que lá viviam. A floresta agradou particularmente a Curtis, que apreciava o cheiro penetrante das bétulas e dos abetos. Uma
vez, subiram a um monte e fizeram uma breve visita à família dos ursos castanhos. Depois
foram visitar, mais acima, as marmotas, com quem Curtis simpatizou especialmente.
Quando estava próximo o dia da partida, Matias quis fazer-lhe uma surpresa especial. No
penúltimo dia da estadia de Curtis, Matias desmanchou a sua cama e montou-a entre os
ramos da árvore. Curtis ajudou-o e não parava de perguntar o que Matias estava fazendo,
mas Matias guardou segredo e não disse nada. À noite, colocou na árvore dois recipientes
com mel e pendurou uma lanterna na copa. Em seguida, convidou Curtis a subir e a deitar-se na cama ao lado dele. Cobriram-se e ficaram à espera.
Passado pouco tempo, começaram a chegar as primeiras borboletas. A luz e o cheiro doce
do mel tinham-nas atraído. Matias e Curtis observavam, quietos e em silêncio, as maravilhosas borboletas.
Foi uma bela surpresa. O coala nunca tinha visto tantas borboletas e tão de perto!
Lições para refletir
O que mais gostou da história?
Qual foi a missão de Matias? Ele a fez bem?
Oração
“Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual
alguns, sem saberem hospedaram anjos” (Heb 13,1-2). Senhor, que nosso coração esteja
sempre aberto para a missão de acolher. Amém!
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A TARTARUGA E O PÁSSARO
Uma tartaruga descansava debaixo de uma árvore, sobre a qual um pássaro havia construído seu ninho. A tartaruga falou com a ave.
– Que casa pobre você tem, ela é feita de galhos, não tem teto e parece grosseira. E o pior
é que você teve que construir você mesmo. Acho que minha casa, que é minha concha, é
muito melhor que seu ninho.
– Sim, é feito de gravetos quebrados, parece gasto, e esta aberto aos elementos da natureza. É grosseiro. Mas eu construí e gosto disso – respondeu o pássaro.
– Acho que você deve mesmo estar com ciúmes da minha concha – disse a tartaruga.
– Pelo contrário, respondeu o pássaro, minha casa tem espaço para a família e os amigos,
e a sua concha não pode acomodar ninguém além de você.
– Talvez a sua seja melhor, mas a minha é mais aconchegante – disse o pássaro alegremente.
Lições para refletir
O que você acha da atitude da tartaruga?
O que era importante para o pássaro?
Não há coisa mais inútil e boba do que ficar se comparando com o outro. Somos filhos
muito amados de Deus. E ele nos fez diferentes, portanto, se não há alguém igual, não é
possível comparar.
Oração
Senhor, queremos agradecer a Ti por acreditar em nós e nos confiar a construção da civilização do amor. Concede que nossa casa esteja sempre aberta, acolhendo todos que dela
necessitarem. Amém!
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OS SALESIANOS EM MISSÃO
Você sabia que os Padres e as Irmãs de seu colégio também trabalham em lugares
de missões?
Vamos conhecer um pouquinho as missões dos filhos e das filhas de Dom Bosco e
Madre Mazzarello.
Os primeiros e principais destinatários da nossa missão de Salesianos e Salesianas são os jovens, especialmente os mais pobres, os jovens trabalhadores, e aqueles que se encaminham para o trabalho, e as vocações apostólicas; em vista destes
destinatários privilegiados, trabalhamos também nos ambientes populares, com atenção
aos leigos evangelizadores, à família, à comunicação social, e entre os povos ainda não
evangelizados.
As atividades e obras através das quais nós, Salesianos(as), preferimos desenvolver a missão, dependem das necessidades e das situações das pessoas que servimos. As atividades
principais são: o Oratório e o Centro Juvenil, a Escola e a Formação Profissional, o internato
e o pensionato, a presença no mundo da Universidade, a Paróquia, a Obras e serviços
sociais para os jovens em situação de risco e a Comunicação Social.
Lições para refletir
Você sabia que os Salesianos e as Salesianas desenvolvem outras missões além da escola?
Educador(a): Seria bom procurar na internet algum vídeos sobre a ação salesiana no Brasil,
ou então, algum material escrito sobre isso que as crianças possam ler.
Essa missão é muito importante, e têm ajudado crianças e adolescentes em muitas partes
do mundo. E nós, que estamos no Brasil, podemos ajudar. Vamos ser colaboradores no
que pudermos!
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por ter chamado Dom Bosco e Madre Mazzarello para a missão junto aos jovens. Hoje queremos rezar pelos padres e irmãs que trabalham conosco,
para que sejam abençoados e fortalecidos na missão que a eles confiaste. Amém!
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O PASSARINHO E O INCÊNDIO
Essa história é muito conhecida, mas precisamos repetir, até que um dia todos nós acreditemos, acordemos e possamos fazer a nossa parte.
Certo dia, houve um grande incêndio na floresta, e todas as áreas foram cercadas por um
fogo denso. Os animais, atônitos, não sabiam o que fazer e nem para onde correr.
De repente, todos pararam e viram que o beija-flor ia até a margem do rio, mergulhava,
pegava em seu bico algumas gotas de água, voava até o fogo, e deixava a gotinha cair
sobre as labaredas. O elefante, vendo aquilo, disse-lhe:
— “Você está louco? Acredita que esta simples gota pode apagar um incêndio tão grande?”.
Ao que o passarinho respondeu:
— “Eu estou fazendo a minha parte, e se todo mundo ajudar, com certeza, conseguiremos
alguma coisa”.
Lições para refletir
O que mais lhe chamou a atenção na história?
Em que sentido esta história está relacionada com a missão?
Observe ao seu redor e veja o que você pode fazer para deixar o mundo mais bonito,
começando pela sala de aula, depois na cantina, na rua em que mora, em seu condomínio,
você pode e deve contribuir, para apagar o incêndio da indiferença, da sujeira e do descaso.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por ter dado uma missão a cada ser criado. Nós Te confiamos
hoje os ambientalistas, que usam sua inteligência e coragem na defesa do nosso Planeta.
Amém!
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A VIDA É...
A vida é uma oportunidade, aproveita-a.
A vida é beleza, admira-a.
A vida é beatificação, saboreia.
A vida é sonho, torna-o realidade.
A vida é um desafio, enfrenta-o.
A vida é um dever, cumpre-o.
A vida é um jogo, joga-o.
A vida é preciosa, cuida-a.
A vida é riqueza, conserva-a.
A vida é amor, goza-a.
A vida é um mistério, desvela-o.
A vida é promessa, cumpre-a.
A vida é tristeza, supera-a.
A vida é um hino, canta-o.
A vida é um combate, aceita-o
A vida é tragédia, domina-a.
A vida é aventura, afronta-a.
A vida é felicidade, merece-a.
A vida é a VIDA, defende-a.
Madre Teresa de Calcutá
Lições para refletir
Pense o que é a vida para você?
Agora você pode partilhar com seus colegas sobre este tema.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por nos ter dado a chance de vivermos mais esse mês. Que
nossa vida possa ser o cumprimento da missão que nos confiaste. Amém.
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DIA DE TODOS OS SANTOS
Certamente você conhece muitas pessoas boas, não é mesmo? Pense em uma delas.
Pois bem, os Santos foram pessoas que passaram suas vidas fazendo o bem, e, mesmo
depois da morte, continuam pedindo a Deus pelas pessoas necessitadas; a isso chamamos
de intercessão.
No entanto, nem todas as pessoas boas são oficialmente reconhecidas pela Igreja, mesmo
que tenham vivido uma vida exemplar. O dia de todos os Santos quer lembrar todos eles
que, em nome da sua fé, passaram por provações e dificuldades sem perderem a fé.
Essa celebração presta homenagem também a todos os Santos desconhecidos, sem nome,
que foram presença inútil no mundo, mas que carregaram em silêncio a marca do Filho
do homem, ou seja, a cruz. Para Deus, os Santos são amados todos do mesmo modo, pois
o que conta não é a irradiação do testemunho dado na Terra pelo mais lembrado ou pelo
mais anônimo deles, mas a fidelidade e o amor que somente Deus conhece.
Esta festa quer homenagear a multidão dos Santos que estão na glória de Deus e são para
todos nós motivo de imensa alegria, pois são irmãos e irmãs nossos que souberam viver
em Cristo e, pela graça de Deus, alcançaram a plenitude da vida eterna.
Lições para refletir
Na sua comunidade existe alguém que todos consideram santo?
Você acha que é possível ser santo?
Oração
Deus eterno e todo-poderoso, celebramos numa só festa os méritos de todos os Santos,
concede-nos, por intercessores tão numerosos, a plenitude da Tua misericórdia. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
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(É feriado, mas se o professor quiser comentar um dia antes ou um dia depois, segue
uma história.)

A CASA NO CÉU
Um homem muito rico morreu e foi recebido no Céu. O anjo guardião levou-o por várias
ruas e foi mostrando-lhe as casas. Passaram por uma linda casa com belos jardins. O
homem perguntou:
— Quem mora aí?
O anjo respondeu:
— É o Raimundo, aquele seu motorista que morreu no ano passado.
O homem ficou pensando: "Puxa! O Raimundo tem uma casa dessas! Aqui deve ser muito
bom!". Logo a seguir, surgiu outra casa ainda mais bonita. e o homem perguntou:
— E aqui quem mora?
O anjo respondeu:
— Aqui é a casa da Rosalina, aquela que foi sua cozinheira.
O homem ficou imaginando que, tendo seus empregados magníficas residências, sua
moradia deveria ser, no mínimo, um palácio. Estava ansioso por vê-la. Nisso, o anjo parou
diante de um barraco construído com tábuas velhas e podres.
— Esta é a sua casa!
O homem ficou indignado!
— Como é possível? Vocês sabem construir coisa muito melhor, já vi pelas casas dos meus
empregados!
— Sabemos, respondeu o anjo, mas nós construímos apenas a casa. O material é selecionado e enviado lá de baixo por vocês, em vida, e você só enviou isso!
Cada gesto de amor e partilha é um tijolo com o qual construímos nossa casa no Céu. Tudo
se decide por aqui mesmo, nas escolhas e atitudes de cada dia.
E você, como está construindo a sua casa no Céu?
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Lições para refletir
Vamos comentar sobre a morte, ver o que sentimos quando pensamos nisso, e qual o
significado da morte na vida de todos nós.
A morte é uma passagem, assim como nascemos, iremos morrer. Mas isso é um ciclo da
Natureza, criado por Deus, e podemos ficar tranquilos que o melhor nos aguarda! Deus é
onipotente, onisciente e está presente em todos os momentos, na vida e na morte!
Oração
Ó Deus, escuta com bondade as nossas preces e aumenta a nossa fé no Cristo ressuscitado. para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos Teus filhos e filhas.
Abençoa, assim, todos os nossos parentes falecidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
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A HISTÓRIA DO EU, DO TU E DO ELE
Era uma vez o Eu, o Tu, e o Ele. Moravam na mesma rua, numa pequena cidade.
Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Os três
tinham uma boa vida, pois nada lhes faltava: tinham boa comida, muitos brinquedos e
uma caminha muito fofinha, onde todas as noites se aconchegavam e sonhavam lindos
sonhos.
Mesmo não tendo nada de mal nas suas vidas, o Eu, o Tu, e o Ele sentiam que algo lhes
faltava, mas não conseguiam descobrir o quê.
Numa linda manhã de sol, cada um deles saiu da sua casinha para dar um passeio, e coincidiu de se encontrarem, os três, à beira mar. Por um instante, ficaram a olhar uns para os
outros espantados, pois nunca se tinham visto antes.
Então os três, curiosos em saber quem era cada um deles, começaram a falar todos ao
mesmo tempo, perguntando uns aos outros, quem eram, onde viviam e quais eram as
suas brincadeiras favoritas.
Depois de muita conversa, gargalhadas e brincadeiras, o Eu, o Tu, e o Ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava… Eles precisavam de amigos! Precisavam de
outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas e brincadeiras.
A partir daí, o Eu, o Tu, e o Ele passaram a ser Nós, um grupo de amigos muito unidos
e felizes!
Lições para refletir
Do que você mais gostou na história?
A união faz a força, e amigos sempre serão pessoas bem-vindos, pois com eles poderemos
compartilhar nossas alegrias e tristezas, brincar, sorrir e amar !
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pela graça de termos amigos. Queremos rezar por todos eles,
para que tenham a uma vida abençoada e feliz. Amém!
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O SAMURAI IDOSO
Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que gostava de ensinar sua filosofia
para os jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda que ele ainda era capaz de derrotar
qualquer adversário.
Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali.
Era famoso por utilizar a técnica da provocação: esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos contra-atacava com velocidade fulminante.
O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. E conhecendo a reputação
do velho samurai, estava ali para derrotá-lo, aumentando sua fama de vencedor.
Todos os estudantes manifestaram-se contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram
todos para a praça da cidade, e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos –
ofendeu inclusive seus ancestrais.
Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho mestre permaneceu impassível. No
final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se.
Desapontados pelo fato do mestre ter aceitado tantos insultos e provocações, os alunos
perguntaram: Como o senhor pode suportar tanta indignidade? Por que não usou sua
espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante
de todos nós?
— Se alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem pertence o
presente? – perguntou o velho samurai.
— A quem tentou entregá-lo – respondeu um dos discípulos.
— O mesmo vale para a inveja, a raiva, e os insultos – disse o mestre – Quando não são
aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo.
Lições para refletir
Já aconteceram situações assim na sua vida? O que você fez?
Quando alguém vier lhe ofender, e você não aceitar a ofensa, o mal-estar ficará com o
agressor, e não com você. O que significa não aceitar a ofensa? É não ligar, pois você sabe
que o outro não está falando a verdade. De fato, ele é que está com problemas, sem
conseguir resolvê-los. Tenha então compaixão e siga seu caminho. Não aceite o que não
lhe faz bem.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pelo dom da sabedoria. Concede que todos possamos crescer
como Jesus, em tamanho, sabedoria e graça. Amém!
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A FORMIGA BOA
Havia uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé dum formigueiro. Só parava
quando cansadinha; e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de
abastecer as tulhas.
Mas o bom tempo afinal passou, e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas.
A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galhinho seco, e metida em grandes apuros, deliberou
socorrer-se de alguém.
Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu: tique,
tique, tique... Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num pequenino xale de paina.
"Que quer?" Ela perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir.
Um abrigo, porque aqui está muito frio.
A formiga abriu a porta e abrigou-a, dizendo. Como esquecer o quanto você nos alegrou
com suas cantorias, tornando mais leve nosso trabalho. Seja bem-vinda!
Lições para refletir
Qual foi a atitude da formiga?
Você faria o mesmo?
Certamente você se surpreendeu com essa história, não teve o final de sempre. Sabe por
quê? Porque acreditamos que cada um faz o que sabe e o que pode, e cada um fazendo
bem a sua parte, o mundo torna-se uma beleza.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por ter nos feito tão diferentes, com muitos e variados dons.
Concede-nos valorizar sempre mais os dons e talentos das pessoas que convivem conosco.
Amém!
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A VIRTUDE DA PACIÊNCIA
Um mandarim foi nomeado para o seu primeiro posto oficial. Ele recebeu a visita de um
amigo, que vinha se despedir dele.
— Seja paciente, recomendou o amigo, se você for paciente, não terá nenhuma dificuldade
no novo posto.
O mandarim disse que iria se lembrar do conselho.
Seu amigo repetiu a recomendação mais três vezes, e a cada vez o mandarim dizia que
iria se lembrar. Mas quando o mesmo conselho foi repetido pela quarta vez, ele irritou-se:
— Você pensa que eu sou um imbecil? É a quarta vez que me repete a mesma coisa!
— Está vendo o quanto é difícil ter paciência? Bastou dar o mesmo conselho duas vezes a
mais e você já ficou com raiva.
Você costuma perder a paciência?
Qual foi o conselho do amigo do mandarim?
A paciência é uma virtude das pessoas sábias. Atualmente as pessoas têm reagido com
muita violência: no trânsito, no comércio, em casa, na escola, isso é sinal de um desequilíbrio, de uma falta de cultivo das coisas espirituais. Hoje em dia se esquece que o outro é
filho amado de Deus, e que precisa ser acolhido, compreendido e corrigido com doçura.
Lembre-se sempre da grande máxima: “Faça ao outro o que gostaria que fizesse
para você”.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pela imensa paciência que tens para conosco, sempre esperando que retornemos ao Teu colo de Pai. Dá-nos sabedoria para que não tenhamos atitudes grosseiras e que não sejamos raivosos. Amém!
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A TORRE
— Quem tentar me dissuadir, será condenado à morte.
Xu Wan, um ministro de Wei, procurou-o com um cesto nas costas e uma lança na mão.
— Senhor, ouvi que está querendo construir uma torre que vai chegar até a metade do
céu – disse Xu, – e seu humilde servo veio lhe oferecer ajuda.
— O que de forte tem para me oferecer? – quis saber o rei.
— Eu não sou forte – respondeu Xu – mas eu posso trabalhar no projeto da construção.
— Sim – disse o rei.
— Senhor, ouvi dizer que a distância entre o céu e a terra é de 15 mil li. Como quer construir uma torre que chega até a metade da distância entre a terra e o céu, a torre deve ter
7.500 li de altura. Para aguentar essa estrutura, os alicerces devem ter a circunferência de
oito mil li. Todas as suas terras juntas, senhor, não são suficientes para os alicerces. Precisa
confiscar os ducados, atacar os duques e pegar todas as terras deles. Mas ainda não vai
ser o bastante. Deve também expulsar várias tribos que vivem em longínquas regiões ao
norte, ao sul, a leste e a oeste. Quanto à questão do material de construção, trabalhadores
e depósitos de comida, tudo isso deve ser calculado em algumas centenas de milhões. Fora
da área cercada de 8 mil li, uma grande extensão de campos deve ser escolhida para a produção de comida para os trabalhadores se alimentarem enquanto estiverem construindo
a torre. Quando todas essas condições para a construção das torres forem preenchidas, o
trabalho pode começar. O rei ficou calado, sem encontrar uma resposta. Ele abandonou a
ideia da construção da torre.
Lições para refletir
O que você entendeu?
Por que o rei desistiu de sua ideia?
Muitas vezes temos mil ideias e sonhos. Mas nem tudo pode ser realizado, temos que fazer
escolhas inteligentes, trabalhar e nos esforçar para realizar o que for possível.
Oração
Senhor, Tu nos fizeste diferentes de outros seres, dando-nos inteligência. Concede-nos
usar de nossa inteligência para construir um mundo melhor. Amém!
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OS DENTES DO SULTÃO
Certa vez um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Ele acordou assustado e
mandou chamar um sábio para que interpretasse seu sonho.
— Que desgraça, senhor! – exclamou o sábio. Cada dente caído representa a perda de um
parente de vossa majestade!
— Mas que insolente! Gritou o sultão. Como se atreve a dizer tal coisa?!
O sultão chamou os guardas e mandou que lhe dessem cem chicotadas. Ordenou, em
seguida, que chamassem outro sábio, para interpretar o mesmo sonho.
O outro sábio disse:
— Senhor, uma grande felicidade lhe está reservada!!!
O sonho indica que irá viver mais que todos os seus parentes! A fisionomia do sultão iluminou-se, e ele mandou dar cem moedas ao sábio.
Quando este saía do palácio, um cortesão perguntou:
— Como é possível?
A interpretação que você fez foi a mesma do seu colega e, no entanto, ele levou chicotadas
e você moedas de ouro!
— Lembre-se sempre, amigo, respondeu o sábio, de que tudo depende da maneira de
dizer as coisas. E esse é um dos grandes desafios da humanidade! É daí que vem a felicidade ou a desgraça; a paz ou a guerra.
A verdade sempre deve ser dita, não resta a menor dúvida, mas a forma como ela é dita
é que faz toda a diferença. A verdade deve ser comparada a uma pedra preciosa: se a
lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando revolta. Mas se a envolvemos numa
delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade.
Lições para refletir
Qual era a diferença entre as verdades ditas pelos sábios? O que você entendeu
desta história?
A verdade sempre deve ser dita, não resta a menor dúvida, mas a forma como ela é dita
é que faz toda a diferença. A verdade deve ser comparada a uma pedra preciosa: se a
lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando revolta. Mas se a envolvemos numa
delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade.
Oração
Senhor, gostamos de descobrir a verdade e dizê-la. Concede-nos a fineza de dizer a verdade sem agredir, pensando sempre no bem do outro. Amém!
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A SIMPLICIDADE ZEN
Ao ver cinco dos seus alunos voltando do mercado de bicicleta, o Mestre Zen decidiu
testá-los:
— Por que vocês estão montando as suas bicicletas?
O primeiro estudante respondeu:
— A bicicleta é para levar este saco de batatas. Eu estou contente por não ter de carregá-lo
em minhas costas!
O professor elogiou o estudante, dizendo:
— Você é um rapaz inteligente. Quando envelhecer, não vai andar curvado, como eu.
O segundo aluno respondeu:
— Gosto de ver o campo e as árvores enquanto pedalo no caminho!
O professor elogiou o estudante:
— Significa que seus olhos estão abertos e você vê o mundo.
O terceiro aluno respondeu:
— Eu fico feliz quando ando em minha bicicleta, e começo a cantar.
O professor deu louvor ao terceiro aluno, acrescentando:
— Sua mente vai funcionar com a facilidade de uma roda recém-montada.
O quarto estudante respondeu:
— Andando de bicicleta, eu me sinto em harmonia com todos os seres.
O professor ficou satisfeito e disse:
— Você está andando no caminho de ouro do não prejudicar.
O quinto aluno respondeu:
— Eu ando de bicicleta para andar de bicicleta.
O professor sentou-se aos pés do quinto aluno e disse:
— Eu sou seu discípulo!
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Lições para refletir
Qual a diferença dos primeiros e do último aluno?
O quinto aluno mostrou sabedoria, pois vivenciava o momento sem nenhum interesse.
Você vivencia os momentos de sua vida? Conte alguns deles.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pela vida que nos dás a cada instante. Ensina-nos a viver o
momento presente com intensidade, confiando no Teu amor. Amém!
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PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
Na próxima segunda-feira será feriado, é o dia da Proclamação da República, um dia muito
importante para o Brasil.
Por longa data o Brasil foi governado pela família real, vindos de Portugal, mas em 1889
o exército de republicanos civis se mobilizou e se pôs contra a monarquia instalada no
país desde 1822. A partir de um golpe, a república foi instaurada no Brasil, e a família real
foi expulsa.
Com a perda do auxílio da Igreja e dos escravocratas, a monarquia ficou sem os grandes
grupos que lhe davam apoio, sobretudo o segundo. Assim, a sua sustentação tornou-se
extremamente difícil, uma vez que o movimento republicano estava muito forte.
Depois de ser convencido, Deodoro da Fonseca liderou um levante militar, em 15 de
novembro, que cercou o Gabinete Ministerial, destituiu o visconde de Ouro Preto do cargo
e prendeu-o. Ao longo daquele dia, uma série de acontecimentos levaram à Proclamação
da República.
Todo ano, o dia 15 de novembro é considerado feriado nacional por determinação da legislação brasileira. Essa ação, no entanto, foi uma de muitas para garantir legitimidade à
recém-instaurada República no Brasil. O hino da Proclamação da República é muito bonito.
Vamos escutá-lo.
(Educador(a), a seguir as respostas corretas para as questões da reflexão):
Você sabe o nome oficial de nosso país?
República Federativa do Brasil.
O que significa república e federação?
O termo “república” deriva do latim Res Publica e significa, literalmente, “coisa pública”,
isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. É um modelo de
organização política. O termo “federação” significa união instituída entre Estados independentes para formar uma única entidade soberana.
Lições para refletir
O que significa república e federação?
Relembrem como ocorreu a Proclamação da República em nosso país. Peça a sua professora para ajudá-los a recordar.
Oração
Senhor, nós Te bendizemos por nosso país, por suas riquezas materiais e humanas. Concede aos nossos governantes a sabedoria para bem conduzir e proteger os interesses de
todos os cidadãos. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

249

16.11

Novembro

ESTRELINHA PERALTA
Estrelinha vivia na via láctea, com a mãe, Dona Estrela, e com o pai, o Senhor Estrela. Era
uma estrela muito novinha e alegre, mas um bocadinho malandra, pois não conseguia
parar quieta, sempre a correr de um lado para o outro, afastando-se, sempre que podia,
dos seus pais.
Estes bem lhe diziam: “Estrelinha sossega… Estrelinha não se afaste!” Mas Estrelinha
achava que os seus pais se preocupavam demais…
As outras estrelas diziam: “Um dia destes a Estrelinha vai-se perder…”.
Certa noite, Estrelinha, concentrada só nas suas piruetas, saltinhos e correrias, voltou a
afastar-se dos seus pais e da sua querida casinha, sem que ninguém se desse conta.
Enquanto corria, e já tarde para evitá-lo, Estrelinha terminou por chocar-se contra o Senhor
Cometa. Ainda atordoado pelo choque, o Senhor Cometa reconheceu Estrelinha, caída no
chão, e ajudou-a a levantar. Logo a seguir, e com cara de zangado, perguntou:
— “Estrelinha, que pressa é essa? E o que você faz aqui neste lado do céu, tão longe da
via láctea?” E continuou – “Ai, ai… Você poderia ter se machucado seriamente! Estrelinha,
envergonhada e algo confusa, pediu desculpas ao Senhor Cometa, ao mesmo tempo que
olhava à sua volta. Disse-lhe choramingando: “Eu acho que estou perdida… e não sei como
voltar para casa”.
— “Pois não me admira nada Estrelinha, você está muito longe de casa! – Ralhou o Senhor
Cometa, e Estrelinha começou a chorar.
— “Vá… Limpa essas lágrimas desse seu rosto bonito, e vem comigo, que eu lhe levo de
volta a sua casa. E acrescentou: – Mas assim que chegarmos, você terá de prometer aos
seus pais que não voltará mais a fugir”.
Assim que os pais de Estrelinha a viram, suspiraram de alívio, pois estavam muito preocupados com o desaparecimento da sua querida filha.
Estrelinha correu para os seus pais e abraçou-os, pedindo-lhes desculpas e prometendo-lhes nunca mais voltar a fugir.
Lições para refletir
O que você aprendeu com a Estrelinha Peralta?
Como seus pais demonstram que estão preocupados com você?
Não se afaste de casa para lugares desconhecidos sem a autorização de seus pais. Hoje
em dia, há muitos perigos, e temos que estar cientes deles, para que nada de ruim aconteça com a gente. Cuide-se bem!
Oração
Senhor, nós Te bendizemos hoje pela nossa família e por aqueles que se preocupam
conosco. Recompensa a cada um com as graças que mais necessitam. Amém!
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O PASTORZINHO MENTIROSO
Era uma vez um pastorzinho que cuidava das ovelhas de seu mestre perto de uma floresta escura longe do povoado. Ele logo ficou muito entediado de passar os dias no pasto
com o rebanho. “Não tenho ninguém com quem conversar, não tem nada para fazer!”
Resmungava. Ele só tinha o seu cachorro com quem brincar, e sua flauta para tocar. Certo
dia, enquanto observava as ovelhas e a quietude da floresta, pensou em algo que podia
fazer para se divertir. Seu mestre tinha lhe dito para pedir ajuda caso um lobo aparecesse
para atacar o rebanho, e que os habitantes do povoado iriam correndo para expulsá-lo.
Se eu gritar que tem um lobo aqui, as pessoas vão vir correndo. Então vou ter um monte
de gente com quem falar, e vai ser tão divertido! Pensou o pastorzinho. E assim, apesar
de não ter visto lobo algum, ele correu em direção ao povoado gritando o mais que podia,
“Lobo! Lobo!” Como esperava, as pessoas do povoado que o ouviram gritar largaram o que
estavam fazendo e foram correndo ao pasto. Mas quando chegaram lá, encontraram o
garoto morrendo de rir com a peça que lhes tinha pregado. Poucos dias depois, o pastorzinho voltou a gritar, “Lobo! Lobo!” E mais uma vez os habitantes do povoado correram para
ajudá-lo, e mais uma vez viram que ele tinha lhes pregado uma peça. Então, certa tarde,
quando o sol já se punha atrás da floresta e as sombras começavam a cobrir o pasto,
um lobo pulou de um arbusto e começou a correr atrás das ovelhas. O garoto correu em
direção ao povoado gritando “Lobo! Lobo!” Mas, apesar das pessoas o ouvirem gritar, não
correram para ajudá-lo como antes. “Ele não vai mais nos enganar,” diziam. O lobo pegou
uma das ovelhas e a levou para a floresta. Naquele dia o pastorzinho aprendeu uma lição
importante: se quer que as pessoas acreditem e confiem no que você diz, deve sempre
dizer a verdade.
Lições para refletir
De que outra forma o pastorzinho podia vencer o tédio?
O que significa dizer a verdade ?
É importante lembrar sempre disso, se eu mentir, perderei a confiança de todos, e isso
prejudicará muito a minha vida. Tudo fica mais fácil quando somos honestos e tratamos
os outros com respeito, sem mentiras!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pela criatividade que colocaste em cada um de nós, para
tornar o mundo ainda mais lindo. Nós Te pedimos que essa inteligência seja sempre usada
para coisas boas. Amém!
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A BOLA DE CRISTAL
Era uma vez um garoto chamado João, que certo dia encontrou uma bola de cristal atrás
de uma árvore em seu jardim. Quando a bola de cristal lhe disse que realizaria um desejo
seu, João pensou e pensou, mas não conseguiu lembrar de nada que desejasse.
Então, ele manteve a bola de cristal em sua bolsa e esperou até que pudesse decidir sobre
seu desejo. Dias se passaram sem que ele desejasse, mas seu melhor amigo o viu olhando
para a bola de cristal. Ele a roubou de João e a mostrou para todos no bairro. Todos pediram palácios e ouro, mas não puderam fazer mais que um desejo. No final, todos ficaram
com raiva, porque ninguém podia ter tudo o que queria. Eles ficaram muito infelizes e
decidiram pedir ajuda a João. Então o sábio menino desejou que tudo se tornasse como
antes, antes que todos tentassem satisfazer sua ganância.
Os palácios e o ouro desapareceram e todos ficaram felizes e contentes mais uma vez.
Lições para refletir
O que você entendeu da história?
Por que as pessoas não ficaram felizes após terem o que desejavam?
Ter riquezas não é ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso, o problema esta em querer
sempre mais e ainda pior, não dividir, não usar do que se tem para auxiliar quem necessita.
Pe. Zezinho, em uma antiga canção, diz: “O que gastas em comida, festas, roupas, diversão,
quem te serve não recebe, nem sequer pra leite e pão”. Precisamos refletir sobre a injustiça na sociedade e ajudar em tudo que for possível.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por tudo que nos dás, os bens espirituais e materiais. Faz
com que o sentimento de amor aumente em nosso coração, para que nos preocupemos
também com as necessidades dos mais carentes. Amém!
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DIA DA BANDEIRA
Você sabia que a bandeira do Brasil nem sempre foi assim como vemos hoje?
O atual formato foi criado logo após a Proclamação da República.
A atual bandeira do Brasil foi inspirada na bandeira do período imperial.
Com a Proclamação da República, era necessária a substituição dos símbolos nacionais que remetessem à monarquia. Sendo assim, no dia 19 de novembro, quatro dias
após a proclamação, a nova bandeira foi apresentada e, oficialmente, adotada como
bandeira nacional.
A bandeira adotada pela República mantém a tradição das antigas cores nacionais – verde
e amarela – do seguinte modo: um losango amarelo em campo verde, tendo no meio a
esfera celeste azul, atravessada por uma zona branca, em sentido oblíquo e descendente
da esquerda para a direita, com a legenda – Ordem e Progresso – e ponteada por vinte e
sete estrelas, entre as quais a da constelação do Cruzeiro do Sul, dispostas na sua situação
astronômica, quanto a distância e ao tamanho relativos, representando os vinte e seis
estados mais o Distrito Federal.
A última modificação feita na bandeira brasileira aconteceu no dia 11 de maio de 1992,
quando foram adicionadas novas estrelas, que correspondem aos estados do Amapá,
Roraima, Rondônia e Tocantins.
Lições para refletir
Você sabe o que significa cada cor de nossa bandeira?
E o hino da bandeira, você conhece?
Sugiro que procurem no youtube e escutem em sala de aula.
Oração
Senhor, obrigada por nossa Pátria, por todas as riquezas naturais que nela se encontram.
Abençoa o povo e os seus governantes, para que administrem com sabedoria todas essas
dádivas. Amém!
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DIA INTERNACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA (COMEMORADO
NO DIA 20.11)
O Dia Nacional da Consciência Negra homenageia e resgata as raízes do povo afro-brasileiro. Esta data foi estabelecida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, grande
líder da resistência negra e da luta pela liberdade, autor da célebre frase: “Nascer negro é
consequência, ser negro é consciência”.
Zumbi dos Palmares, filho de africanos escravizados e nascidos nesse quilombo, foi educado por um sacerdote, e depois retornou ao seu local de nascimento. Ali lutou para que
o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores, que consideravam um perigo aquela
reunião de negros libertos.
Foi o último líder do Quilombo de Palmares (Alagoas), lutou para preservar o modo de vida
dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão.
Esta data reconhece os descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira. Sabemos que ainda existe, em nosso país, o racismo, a discriminação, a
desigualdade social, e ainda é necessária a inclusão do negro na sociedade, a aceitação da
religião e da cultura afro-brasileira.
Há ainda muito que se fazer para oferecer aos afro-brasileiros pleno acesso aos seus
direitos humanos fundamentais, à liberdade de expressão e à igualdade racial. Para que
ocorram significativas mudanças, é necessário um esforço em conjunto das esferas federais, estaduais e municipais, assim como dos movimentos sociais e da sociedade civil como
um todo.
Pense nesta frase de um negro defensor do nacionalismo negro nos EUA: “Não lutamos
por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos” (Malcon X).
Lições para refletir
Parece justo que ainda tenhamos pessoas racistas na sociedade?
O que cada um pode fazer para auxiliar na diminuição do racismo no Brasil?
Vocês podem se reunir em grupo. Cada grupo certamente terá ideias criativas e diferenciadas e, quem sabe, depois de selecionar as ideias mais práticas, vocês possam contatar
com algumas autoridades para auxiliar nesta causa!
Oração
Senhor, nós Te agradecemos pela riqueza das diferentes culturas e etnias. Amplia a nossa
visão e a nossa mente para que tratemos todos como filhos muito amados. Amém!
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CALÇAS MOLHADAS
Na história de hoje veremos uma menina muito especial chamada Ana. Ela demonstrou
muito carinho pelo seu amigo, e o protegeu com um simples gesto. Ana agiu com muita
sabedoria, vamos escutar.
Era uma vez Joaquim, ele era um menino pequeno que amava sua escola e seus amigos.
Um dia, quando sentou em sua carteira, viu que estava molhado, havia feito xixi nas calças!
Joaquim ficou muito envergonhado e sem saber o que fazer, afinal podiam zombar dele!
Então sentou-se em sua mesa e ficou rezando por qualquer tipo de ajuda. Sua amiga
Ana estava carregando água em um jarro para regar as plantas da classe. Quando ela se
aproximou da mesa de Joaquim, tropeçou e despejou todo o conteúdo do jarro em seu
colo. Todos correram para ajudar Joaquim. O professor reprendeu Ana, e deu a Joaquim
um shorts.
No final do dia, Joaquim encontrou Ana no ônibus e perguntou:
— Você derrubou a água de propósito, não é?
— Isso também já aconteceu comigo uma vez, respondeu Ana.
Lições para refletir
O que achou da atitude de Ana?
A história lhe ensinou algo?
Ter presença de espírito, em situações delicadas, sempre será útil e ajudará quem estiver
precisando. Procure estar atento ao seu redor, muitas coisas acontecem e a gente nem
percebe. Seja colaborador em sua sala de aula, e todos se sentirão acolhidos.
Oração
Senhor, obrigada por ser nosso Pai amoroso e por nos dar bons amigos. Hoje queremos
rezar por todos eles, para que sejam abençoados e retribuídos pelo bem que nos querem.
Amém!
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DEUS CONTA COM VOCÊ
Essa história é muito legal, parece que o pastor falta com respeito com Deus, mas na
verdade ele nos ensina que Deus não precisa, mas quer contar com a gente. Lembra o que
já falamos um dia: Deus conta com suas mãos, suas pernas, seu coração e sua voz para
tornar esse mundo o seu Reino de Amor.
Um pastor comprou um bom terreno, mas em péssimo estado: mato e entulho por todo
lado. Pacientemente, a cada fim de semana, limpava um pouco.
Depois de limpo, plantou flores e árvores frutíferas e de sombra. Muitos finais de semana
depois, já tinha construído uma pequena casa com varanda, e o lugar ficou realmente
aprazível. Convidou então um colega religioso, para ver como tinha ficado. O colega, ao ver
o lugar, exclamou:
— Puxa, pastor, você e Deus fizeram um ótimo trabalho aqui!
— Pois é. Você precisava ver quando Deus cuidava sozinho.
Lições para refletir
Gostou da história?
O que o pastor quis dizer quando respondeu “Você precisava ver quando Deus
cuidava sozinho”?
Essa história é muito legal, mas parece que o pastor faltou com respeito para com Deus,
porém, na verdade, ele só quis dizer que Deus não precisa necessariamente da gente, mas
mesmo assim faz questão de contar com a nossa ajuda. Lembra o que já falamos um dia:
Deus conta com suas mãos, suas pernas, seu coração e sua voz para tornar esse mundo o
seu Reino de Amor.
Oração
Senhor, Tu nos fizeste pouco menores que os Anjos. Enquanto temos vida ainda temos
que cumprir o Teu projeto de amor. Hoje Te pedimos que possamos sempre fazer a nossa
parte na construção de um mundo melhor. Amém!
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A GARRAFA DE ÁGUA
Um homem estava perdido no deserto e estava destinado a morrer de sede. Caminhando
com muita dificuldade, ele chegou a uma velha cabana, olhou ao redor e viu uma velha
bomba d’água, toda enferrujada. Ele bombeou, mas a água não apareceu. Desapontado,
reparou que a seu lado havia uma velha garrafa. Pegando-a, limpou-a de toda a sujeira e
do pó que a cobria. Havia um rótulo na garrafa, onde ele pôde ler um recado, que dizia:
“Primeiro, você precisa preparar a bomba para que ela possa funcionar. Derrame nela toda
a água que contém nesta garrafa, meu amigo. A bomba vai então funcionar. Beba e use
toda a água que necessitar. Depois, antes de ir embora, faça o favor de encher a garrafa
outra vez para o próximo viajante.”
O homem retirou a rolha da garrafa, e constatou que estava cheia d’água…
E viu-se, de repente, num dilema: Se bebesse a água, ele poderia sobreviver, mas se a
despejasse naquela bomba velha e enferrujada, e ela não funcionasse, morreria de sede.
Por outro lado, talvez a bomba jorrasse água fresca, bem gelada, vinda do fundo do poço.
Assim, ele poderia levar toda a água que quisesse, mas se a bomba não funcionasse, a
água da garrafa seria desperdiçada.
O que devo fazer? Derramar a água na bomba e girar a manivela para que ela bombeie
água fresca, ou beber a água que está na garrafa, ignorando a mensagem do rótulo? Com
relutância, ele resolveu derramar toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela
e começou a bombear, e a bomba começou a ranger, mas nada acontecia!
A bomba continuava apenas fazendo ruído e então, de repente, surgiu um fio d’água, depois
um pequeno fluxo e, finalmente, a água jorrou em abundância! Para alívio do homem, a
velha bomba fez jorrar água fresca e cristalina!
Sem perder tempo, o homem encheu a garrafa e bebeu com avidez. Encheu-a pela última
vez até o gargalho e arrolhou-a, deixando-a para o próximo viajante. Antes de partir, acrescentou ao recado uma pequena nota:
“Acredite em mim. Faça o que o recado diz. Vai funcionar. Você precisa dar toda a água antes de
obtê-la novamente”.
Lições para refletir
O que você faria?
O que achou da atitude do homem sedento?
Esta história nos ensina a tomar decisões, confiando na nossa melhor intuição. E também
que devemos lembrar das pessoas que podem vir a enfrentar a mesma situação depois
de nós. Temos que pensar no outro, nunca somente no nosso próprio benefício.
Oração
Amado Jesus, Tu disseste ter da água viva. Faz crescer em nós o desejo de Te conhecer e
saciar a nossa sede das coisas infinitas. Amém!
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A PARÁBOLA DOS FILHOS COBIÇOSOS
Havia uma vez um lavrador generoso e muito trabalhador, que tinha vários filhos, todos
preguiçosos e cheios de cobiça. Em seu leito de morte, o velho lavrador lhes disse que
encontrariam seu tesouro cavassem num lugar determinado. Assim que o lavrador morreu, seus filhos correram para o campo. Eles escavaram de ponta a ponta, com ânsia e
desespero, mas não encontraram o ouro no trecho indicado pelo seu pai.
Imaginando então que por ser muito generoso, o pai distribuíra seu ouro em vida, e assim
desistiram da busca. Por fim, pensaram que, já que a terra fora revolvida, poderiam plantar
ali algum cereal. Assim plantaram trigo, que cresceu e deu abundante safra. Eles venderam
o produto da colheita e tiveram um ano de prosperidade.
Concluída a colheita, os filhos do lavrador pensaram novamente na remota possibilidade
de que o ouro talvez lhes tivesse passado despercebido. E foram cavar de novo em suas
terras, mas sem resultado.
Transcorridos alguns anos, eles acostumaram-se a semear e colher, seguindo o curso das
estações, algo que não tinham aprendido antes.
Foi então que compreenderam a razão pela qual seu pai usara aquele expediente para
discipliná-los, e se converteram em lavradores honestos e contentes com sua condição.
Finalmente se deram conta de que possuíam riqueza suficiente para não precisar do
tesouro escondido.
Lições para refletir
Qual era o tesouro que o pai queria que os filhos encontrassem?
O que significa “disciplina” para você?
Às vezes parece difícil ser disciplinado, mas à medida que vamos exercitando, cada vez
torna-se mais fácil, e com a disciplina as coisas ficam mais organizadas, as nossas tarefas
são bem executadas e conseguimos fazer muito mais e com qualidade.
Oração
Senhor, nós Te agradecemos por nos ter feito capazes de lutar pelos nossos sonhos e
ideais. Disciplina o nosso agir, para que possamos conquistar honestamente o que sonhamos. Amém!
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O MERCADOR E O LOURO
Era uma vez um certo mercador que possuía um papagaio preso em uma gaiola. Um dia,
estando de partida para a Índia, a tratar de negócios, dirigiu-se ao pássaro e assim lhe
disse:
— Eu estou viajando à sua terra natal. Você tem alguma mensagem que deseja enviar aos
seus parentes de lá?
— Conte a eles simplesmente, disse o louro, que estou aqui, vivendo numa gaiola.
Ao voltar da viagem, o mercador disse ao papagaio:
— Sinto lhe dizer que quando encontrei os seus parentes na floresta e lhes contei que você
vivia engaiolado, a comoção foi forte demais para um deles, pois mal ouviu a notícia, caiu
do alto do galho onde se achava. Sem dúvida, morreu de tristeza.
No mesmo instante em que o mercador terminou de falar, o louro caiu duro, no chão de
sua gaiola.
Com pena, o mercador o tirou da gaiola e o colocou do lado de fora, no jardim. Então, o
louro, que havia recebido e entendido a mensagem, se levantou, bateu asas e voou para
longe, muito longe, fora do alcance do mercador.
Lições para refletir
O que você entendeu?
Qual era o código entre os animais?
Com você também ocorre isso, com o passar dos anos, você cria um código único com seus
amigos que, ao ser acionado, todos entendem, e os demais ficam sem entender nada. Isso
é muito legal, demonstra que se conhecem e que já construíram uma história juntos. Às
vezes são coisas tolas e que nos fazem dar boas gargalhadas.
Oração
Senhor, é tão bom sermos capazes de nos comunicar. Faz com que nossas palavras sejam
sempre para a edificação e a unidade, e que visem o bem de todos. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

259

30.11

Novembro

A CASA DOS MIL ESPELHOS
Certo dia, um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar.
Quando lá chegou, saltitou feliz, escada acima, até a entrada da casa. Olhou através da
porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e abanando a sua cauda, tão rapidamente quanto podia.
Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos
a abanarem as suas caudas, tão rapidamente quanto a dele.
Nesse momento, deu um enorme sorriso e foi correspondido com mil sorrisos enormes.
Quando saiu da casa, pensou: ‘Que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um milhão de
vezes’.
Na mesma vila havia outro pequeno cãozinho, não tão feliz quanto o primeiro, que decidiu
também visitar a casa.
Subiu lentamente as escadas e espreitou através da porta.
Quando viu mil cães a olhá-lo fixamente, rosnou e mostrou os dentes, e ficou assustado ao
ver mil cães a rosnar-lhe e a mostrar-lhe os dentes.
Saiu correndo e pensou: “Que lugar horrível, nunca mais volto aqui!”
Todos os rostos no mundo são espelhos.
Lições para refletir
Você gostou da história?
O que podemos aprender com ela?
Onde quer que você vá, encontrará pessoas que se parecem com você. Se você agir de
forma não educada, certamente receberá uma resposta grosseira. Se você não der atenção
às novas pessoas que está conhecendo, certamente elas também não lhe darão atenção.
É muito importante dar-se conta de que aonde vamos, carregamos aquilo que somos, e
recebemos como retorno aquilo que damos!
Oração
Senhor, Tu nos fizeste livres para optar pelo bem ou pelo mal. Dá-nos a graça de espalhar,
por onde andarmos, a amizade, alegria e solidariedade, só assim também as receberemos.
Amém!
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Dezembro

TEMPO DE ADVENTO
O Ano Litúrgico começa com o Tempo do Advento (do latim adventus = chegada), que é um
tempo de preparação para a Festa do Natal de Jesus. Esse foi o maior acontecimento da
história: “o Verbo se fez carne e habitou entre nós”. Dignou-Se a assumir a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus. O Natal de Jesus precisa ser preparado e celebrado a cada
ano. São quatro semanas de preparação e, no decorrer delas, somos convidados a esperar
Jesus que vem no Natal e virá no final dos tempos.
Por isso, é um tempo de preparação e de alegre espera do Senhor, considerada sob diversos aspectos. Em primeiro lugar, a expectativa do Antigo Testamento pela vinda do Messias, de que falavam os profetas, agradecendo a Deus o dom inefável da salvação que
se realizou na vinda do divino Redentor. Agora, a vinda do Salvador deve atualizar-se no
coração de todos os homens, enquanto a história se encaminha para a Parúsia, ou seja, a
segunda vinda gloriosa do Senhor à Terra. É nesta perspectiva que devem ser escutadas
as leituras do Advento. “Vinde, caminhemos à luz do Senhor!”.
Nas duas primeiras semanas do advento, a liturgia nos convida a vigiar e a esperar a vinda
gloriosa do Salvador. Um dia, o Senhor voltará para colocar um fim à história humana,
como rezamos no Creio “De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos”.
Nas duas últimas, lembramos a espera dos profetas e de Maria. Preparamo-nos mais
(especialmente) para celebrar o nascimento de Jesus em Belém.
O Advento deve ser tempo de celebração, onde a sobriedade e a moderação são características peculiares da liturgia, evitando-se antecipar a plena alegria da festa do Natal
de Jesus. Por isso, neste período, não se entoa o "Glória", e nossos passos, nesse recolhimento, seguem em direção ao sublime momento do nascimento de Jesus.
Lições para refletir
Você conhecia o significado da palavra Advento?
Como sua família se prepara para o Natal?
Oração
Que a luz de Cristo, esperada neste Advento, enxugue todas as lágrimas, acabe com todas
as trevas, console quem está triste, e preencha nossos corações com a alegria de preparar
Sua vinda neste novo ano de graça! Amém!
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A COROA DO ADVENTO
A Guirlanda ou Coroa do Advento é o primeiro anúncio do Natal. A coroa é verde, sinal de
esperança e vida, enfeitada com uma fita vermelha que simboliza o amor de Deus que nos
envolve e, também, a manifestação do nosso amor, que espera ansioso o nascimento do
Filho de Deus.
A Coroa do Advento é composta por 4 velas nos seus cantos – presas aos ramos, formando
um círculo. A cada domingo acende-se uma delas. As velas representam as várias etapas
da salvação. Começa-se no 1º Domingo, acendendo apenas uma vela; e, à medida que
vão passando os domingos, acendem-se as outras velas, até chegar o 4º Domingo, que é
quando todas devem estar acesas. Os ramos em círculo são de cipreste, de pinheiro ou de
outra árvore ornamental, esses ramos são para lembrar a esperança cristã, ela é alimentada com a proximidade do Natal. O círculo não tem princípio nem fim. É sinal do amor de
Deus que é eterno e, também, da nossa ininterrupta dileção ao Criador e ao próximo.
As quatro velas representam essas quatro semanas e serão acesas, uma a uma, desde o
primeiro domingo do Advento até o quarto domingo, sucessivamente.
Lições para refletir
Qual o significado das cores verde e vermelho na coroa de Advento?
O que significa o redondo da coroa em relação ao projeto amoroso de Deus?
Oração
Deus de infinita bondade, que vês o Teu povo esperar fielmente o Natal do Senhor, faz-nos
chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Amém!
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AS VELAS DO ADVENTO
As velas são colocadas em uma guirlanda redonda, pois representa o amor de Deus que é
infinito, assim como em um círculo você não encontra seu início e seu fim. Além do mais,
como no círculo não existem lados diferentes, representa que o amor de Deus é igual para
todos nós.
Na Coroa do Advento também encontramos as velas, e assim como os outros símbolos
dentro desse ícone, sendo elas normalmente colocadas nas seguintes cores: Verde, Vermelha, Roxa e Branca. Eis o significado das cores das Velas do Advento e quando acendê-las.
As Velas da Coroa do Advento devem ser acesas em uma ordem, começando pelo primeiro Domingo do Advento (primeiro domingo de dezembro):
1° Verde
Deve ser acesa no primeiro domingo de dezembro, representada pelo verde, que é a esperança trazida pelos profetas que anunciam a vinda do Messias.
2° Vermelha
A segunda vela a ser acesa, a cor vermelha, que representa o amor de Deus, também
representa a anunciação feita por João Batista.
3° Roxa
O roxo, durante o Advento, representa a alegria da chegada do Senhor, que se aproxima
cada vez mais.
4° Branca
A vela que representa a pureza do branco, além da luz que vem da Virgem Maria, na chegada de seu filho, O Messias.
Lições para refletir
Vamos ver se você aprendeu o significado das cores das velas do Advento?
Verde? Vermelha? Roxa? Branca?
Reflita um pouco sobre o que significa o amor de Deus na sua vida e compartilhe com
seus colegas.
Oração
Que a luz de Cristo, esperada neste Advento, enxugue todas as lágrimas, acabe com todas
as trevas, console quem está triste, e preencha nossos corações com a alegria de preparar
sua vinda neste novo ano de graça! Amém!
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O NATAL NA PALAVRA DE DEUS
Há muitos anos, numa cidade chamada Nazaré, uma jovem chamada Maria, muito religiosa
e de bom coração, foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Conta a Bíblia que Jesus
nasceria para livrar os homens dos pecados e espalharia lições de amor às pessoas. Maria
se casou com José, um marceneiro bom e justo. Grávida, precisou viajar com o marido para
a cidade de Belém – para participar de um recenseamento obrigatório. A viagem, feita a
cavalo, foi bastante longa e cansativa.
Ao chegarem a Belém, a cidade estava muito cheia, e não havia mais quartos em hospedarias para que pudessem descansar. O único lugar que encontraram foi uma estrebaria
(lugar onde os animais ficam). Naquela noite, lá mesmo, Maria deu à luz o Menino Jesus.
Ele nasceu num lugar muito simples, ao lado de animais como burros e bois. Foi visitado
por pastores da região, e dias depois, por reis magos, vindos de longe, guiados por uma
estrela no céu.
Essa história bem conhecida aconteceu há mais de 2 mil anos e conta como foi o nascimento de Jesus Cristo, o homem que, para os cristãos, é o salvador do mundo.
Um dos costumes do Natal é representar essa linda história por meio dos presépios. Nunca
tinha reparado? Pois é! Em desenho, escultura ou pintura, o presépio é uma representação
do nascimento de Cristo, e sempre traz a manjedoura onde Jesus nasceu, os animais que
estavam presentes, os três reis magos e os pais do Menino, José e Maria.
Lições para refletir
Você já viu um presépio?
O que é representado no presépio?
Oração
Senhor, que grande presente recebemos de Ti quando nos deste o Teu Filho Jesus. Nós Te
bendizemos hoje por Maria e José, que disseram sim ao teu chamado de amor. Amém!
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O PRIMEIRO PRESÉPIO
A tradição de se montar um presépio teve início com São Francisco de Assis, no ano de
1223 em Greccio (cidade perto de Roma), na Itália. São Francisco queria mostrar aos camponeses como tinha sido a noite do nascimento de Jesus. Então pediu a João Velita, seu
gentil amigo:
— “Senhor João, se quiser me ajudar, celebraremos este ano o mais belo Natal que jamais
se viu”.
— “Certo que quero, meu pai”.
— “Num dos bosques que cercam o eremitério de Greccio há uma gruta semelhante à de
Belém. Eu gostaria de representar a cena do Natal e ver com os olhos do corpo a pobreza
na qual Jesus Menino veio ao mundo, e como foi acomodado em sua manjedoura, ficando
entre o boi e o asno. Tenho licença do santo Padre para fazer esta evocação da Natividade
do Cristo”.
— “Compreendi. Deixa tudo por minha conta, meu pai”.
Na noite de Natal, os sinos do vale de Rieti bimbalhavam festivamente, e os habitantes,
avisados da nova celebração, acorriam das aldeias, dos castelos, dos casais mais distantes,
pelos caminhos saibrosos, sob a cintilação das estrelas, pela noite gelada, mas límpida.
Vieram, levando oferendas como os pastores da Judeia. Mas quando entraram na gruta,
preparada pela solicitude de João Velita, sob a ardente inspiração de São Francisco, ficaram encantados. Ali estava, sobre uma pedra, para a celebração da missa, a manjedoura
com as palmas; ali estavam o boi e o asno. Não estava ainda o Menino, mas à Elevação
descerá invisivelmente na Hóstia, e aquilo que falta à visão da Virgem, de São José e dos
anjos, supre São Francisco, cantando o Evangelho. A noite corre toda em festa, toda a selva
esplende e canta, parece que Jesus Menino retornou realmente sobre a Terra.
Lições para refletir
Você conhecia esta história? O que ela trouxe de novo que você não sabia?
Que tal montarem um presépio na sala de aula, com a colaboração de todos. Seria uma
maneira de reviver a vinda de Jesus ao mundo!
Oração
Senhor, nós Te bendizemos pela criatividade de São Francisco, que recriou a noite de Teu
nascimento. Abençoa todos os que se aproximarem do presépio, para que colham a ternura e a paz daquela noite santa. Amém!
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POR QUE TROCAMOS PRESENTES NO NATAL
O Natal é comemorado sempre na noite do dia 24 para o dia 25. As pessoas costumam se
reunir em família para se confraternizar, comer coisas gostosas, trocar presentes e lembrar Jesus e seus ensinamentos. É também uma época em que dá muita vontade de seguir
o exemplo de Jesus e realizar só boas ações, não é?
E por falar em troca de presentes, essa é uma das partes que as crianças mais gostam,
concorda? Como o Menino Jesus recebeu presentes ao nascer, agora costumamos trocar
presentes, nem que sejam lembrancinhas, nessa data tão especial. Mas nada de achar que
Natal é só presente! Essa troca representa algo bem maior: o amor e a harmonia entre
vocês, sua família e amigos.
Lições para refletir
Você se lembra quais foram as primeiras pessoas a visitarem o Menino Jesus?
Será que eles levaram algum presente? Quais?
Lembre que Natal não é apenas dar presentes, mas é tempo de auxiliar alguém que esteja
precisando, para que assim também os mais necessitados tenham o que vestir e comer
neste dia de festa, só assim o aniversariante “Jesus” ficará realmente feliz.
Oração
Jesus, Tu és o maior presente que Deus Pai nos deu. Que, na noite santa, Tu sejas lembrado
e adorado em todos os lares, nos hospitais, nas ruas e nas igrejas. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

267

09.12

Dezembro

DOM BOSCO E O NATAL
Em dezembro 1842, fazia cerca de um ano que Dom Bosco havia dado início ao oratório,
ou seja, tinha começado a reunir os adolescentes pobres de Turim, na Itália, para oferecer
àqueles meninos uma oportunidade de estudo, diversão e oração. Precisava envolvê-los
de forma lúdica. Como falar do Natal para eles? Montou um coral e compôs algumas músicas, entre elas “Ah, se cante em som de júbilo”, segundo seu biógrafo o padre Lamoyne: “A
música [...] era tão afetuosa que arrancava lágrimas”.
(O.M.: se ninguém souber cantar a música ela pode ser recitada ou lida com
muito carinho).
Ah! Se cante em som de júbilo
Ah! Se cante em som de júbilo,
Ah! Se cante em som de amor.
É, fiéis, nascido o amável
nosso Deus e Salvador! (bis)
Oh! Quão esplêndidas as mil estrelas
na lua cândida resplendem belas!
Das trevas rasga-se o imenso véu.
Coros celestes que o céu descerra
cantam com júbilo: “Paz seja à Terra”.
Outros respondem-lhes: “Glória no céu”.
Paz querida em nossas almas
vem depressa repousar.
Entre nós, Menino Deus,
vos queremos conservar!
Lições para refletir
O que acharam da música?
Qual era o desejo de Dom Bosco com essa música?
Oração
Senhor, Dom Bosco tanto Te amou que não media esforços para fazer-Te amado e conhecido. Nós Te pedimos hoje, para que os padres e irmãs do nosso colégio recebam muitas
graças neste Natal. Amém!
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LENDA DA FLOR DE NATAL
(Educador(a), seria bom providenciar a cada dia os símbolos que serão explicados).
Era uma vez uma menina pobre chamada Pepita, que não podia oferecer um presente ao
Menino Jesus na Missa de Natal. Muito triste, contou ao seu primo Pedro, que ia com ela a
caminho da igreja. Este lhe disse que ela não tinha que ficar triste, pois o que mais importa
quando oferecemos algo a alguém, é o amor com que oferecemos, especialmente aos
olhos de Jesus.
Pepita lembrou-se então de ir recolhendo alguns ramos secos que ia encontrando pelo
caminho, para lhe oferecer. Ao chegar à igreja, Pepita olha para os ramos que colheu e
começa a chorar, pois acha esta oferenda muito pobre. Mesmo assim, decide oferecê-los
com todo o seu amor. Quando entra na igreja e deposita os ramos em frente à imagem do
Menino Jesus, os ramos ganham uma cor vermelha brilhante, perante o espanto de toda a
gente. Mais um milagre natalício, que se diz estar na origem da tradicional flor-de-Natal…
Lições para refletir
Você conhecia essa lenda?
O que você está preparando para dar a Jesus no Natal?
Oração
“Alegra-te sempre no Senhor! De novo te digo: Alegra-te! O Senhor está perto". Ajuda-nos,
Senhor, a preparar o nosso coração para que Tu possas nele habitar. Amém!
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LENDA DA VELA DE NATAL
Esta é a história de um sapateiro pobre que vivia em uma cabana, perto de uma humilde
aldeia. Como gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa durante a
noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela da casa para lhes iluminar o caminho. Certa altura, deu-se uma grande guerra que fez com que todos os jovens
partissem, deixando a aldeia ainda mais pobre e triste.
Ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheio
de esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo e, na noite de véspera
de Natal, todos acenderam uma vela nas suas casas, iluminando assim toda a aldeia. À
meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia: a guerra tinha
acabado, e os jovens regressavam às suas casas! Todos gritaram: “É um milagre! É o milagre
das velas!”. A partir daquele dia, acender uma vela na véspera de Natal tornou-se tradição
em quase todas as casas.
Lições para refletir
O que é importante nesta história?
O que o sapateiro conseguiu comunicar a todos os moradores?
Oração
Jesus, Tu és a nossa luz. Que Teus ensinamentos nos auxiliem sempre mais a preparar a
Tua segunda volta. Amém!
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A HISTÓRIA DA CANÇÃO
Se há uma canção que não pode faltar, na época do Natal, é a clássica Noite Feliz. Em
2020 completaram-se 202 anos desde que Stille Nacht – como é chamada no original em alemão – foi ouvida pela primeira vez, na Igreja de São Nicolau, em Oberndorf, na Áustria, na missa da noite do Natal de 1818. Traduzida para centenas de línguas, Noite Feliz foi declarada,em 2011, pela UNESCO, um Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade.
Naquela noite, quem esteve lá ouviu a canção sendo executada em voz e violão pelos seus
dois compositores: o da letra, o padre Joseph Mohr (1792-1848) – era um poema que ele
havia escrito dois anos antes –, e o da música, o professor e organista Franz Xaver Gruber
(1797-1863). Gruber havia escrito a partitura no mesmo dia, em poucas horas, após receber uma visita do padre pela manhã.
Mohr tinha apenas 23 anos de idade, e somente um ano como padre, quando escreveu
o poema que deu origem à canção. A Europa acabava de passar por um momento atribulado – as Guerras Napoleônicas assolaram o continente entre 1803 e 1815. Não é de se
estranhar, portanto, que o tema da paz atravesse o texto. A letra original fala de Jesus que
“como um irmão abraça carinhosamente os povos do mundo”.
Lições para refletir
Vamos ver se você aprendeu? Onde foi escrita a música Noite Feliz?
Você sabe cantar essa canção? Cante junto com seus colegas e reflita sobre a letra da
música juntamente com a sua professora.
Noite Feliz
Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Senhor, Deus do amor
Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na Lapa Jesus nosso bem
Dorme em paz, oh, Jesus
Dorme em paz, oh, Jesus
Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Jesus, Deus da luz
Quão afável é Teu coração
Que quiseste nascer nosso irmão
E a nós todos salvar
E a nós todos salvar
Noite feliz! Noite feliz!
Eis que no ar vem cantar
Aos pastores os Anjos do Céu
Anunciando a chegada de Deus
De Jesus Salvador
De Jesus Salvador
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

271

Dezembro

Oração
Jesus, verdadeiramente a noite em que nasceste foi a mais feliz da história da humanidade.
Deus se fez humano para que o ser humano se tornasse divino. Amém!
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LENDA DO PINHEIRO DE NATAL
Há muito, muito tempo, na noite de Natal, existiam três árvores junto do presépio: uma
tamareira, uma oliveira e um pinheiro. Ao verem o Menino Jesus nascer, as três árvores
quiseram oferecer-Lhe um presente. A oliveira foi a primeira a oferecer, dando ao Menino
Jesus as suas azeitonas. A tamareira, logo a seguir, ofereceu-Lhe as suas doces tâmaras.
Mas o pinheiro, como não tinha nada para oferecer, ficou muito infeliz. As estrelas do céu,
vendo a tristeza do pinheiro, que nada tinha para dar ao Menino Jesus, decidiram descer e
pousar sobre os seus galhos, iluminando e enfeitando o pinheiro. Quando isso aconteceu,
o Menino Jesus olhou para o pinheiro, levantou os braços e sorriu! Reza a lenda que foi
assim que o pinheiro – sempre enfeitado com luzes – foi eleito a árvore típica de Natal.
Lições para refletir
O que você gostou nesta lenda?
Você costuma enfeitar a árvore de Natal em sua casa?
Oração
Amado Jesus, na noite que nasceste, os anjos cantaram, as estrelas estavam mais brilhantes e o mundo inteiro se iluminou. Que a alegria desta memória inunde todos os lares e
renove a esperança e a caridade. Amém!
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PRESENTE DE NATAL
Certa vez, um menino acordou em uma véspera de Natal, muito contente, era o dia do
aniversário do Menino Jesus, e é lógico, o dia em que o Papai Noel vinha visitá-lo todos
os anos. Pôs uma meia para que o Papai Noel colocasse o presente, pois não tinha árvore
de Natal.
Na manhã de Natal, observou que seu pé de meia não estava lá, e que não havia presente
algum na sua casa.
Seu pai desempregado, com os olhos cheios d’água, observava atentamente o seu filho, e
esperava tomar coragem para falar que o seu sonho não existia. Então, com muita dor no
coração, ele chama o filho:
— Meu filho, venha cá!
— Papai?
— Sim, filho?”
— O papai Noel se esqueceu de mim?
— O pai abraça seu filho …
— Ele também esqueceu do senhor, papai ?
— Não, meu filho, o melhor presente que eu poderia ter ganho na vida está em meus
braços, e fique tranquilo, pois eu sei que o papai Noel não esqueceu de você.
— Mas todas as outras crianças vizinhas estão brincando com seus presentes…, acho que
ele pulou a nossa casa…
— Pulou não, meu filho …
Os dois passaram o dia brincando e se divertindo no parque da cidade. Chegando em casa,
já muito cansado, o menino foi para o seu quarto, e escreveu um bilhete para o papai Noel:
“Querido Papai Noel, quero agradecer o presente que o senhor me deu. Desejo que em
todos os Natais o meu pai esqueça de seus problemas, e que ele possa se distrair comigo,
passando uma tarde maravilhosa como a de hoje.
Obrigado pela minha vida, pois descobri que não são os brinquedos que me fazem feliz, e
sim o verdadeiro sentimento que está dentro de nós, que o senhor desperta nos Natais.
Obrigado. ”... e foi dormir…
Entrando no quarto para dar boa noite ao seu filho, o pai viu o bilhete, e a partir desse dia,
não deixou que os seus problemas afetassem a felicidade dele. Começou então a fazer
com que todo dia fosse um Natal para ambos.

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

274

Dezembro

Lições para refletir
Do que você mais gostou na história?
No período de Natal, reflita sobre o que é importante na sua vida, veja se não está deixando de lado as pessoas importantes, e se preocupando apenas com as coisas materiais, os presentes que irá ganhar. O Natal é muito especial, significa o nascimento de
Jesus, e não está relacionado com outras coisas que os homens inventaram para vender e
ter lucro!
Oração
Senhor, obrigada pela nossa família, ela é o maior presente que nos deste. Neste Natal,
concede a todas as famílias o pão para o corpo, para alma e para o coração. Amém!
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PROFESSIAS SOBRE A VINDA DE JESUS
Você já ouviu falar dos profetas? Eles são homens e mulheres que falaram e falam em
nome de Deus. No Primeiro Testamento, temos muitos profetas, e alguns deles falaram
que viria o Messias. Nesta proximidade do Natal de Jesus, vamos ouvir o que eles disseram:
O profeta Isaías assim falou: “Naquele dia, o resto de Israel e os sobreviventes da casa de
Jacob hão de colocar sinceramente a sua confiança no Senhor, o Santo de Israel. Voltará
um resto, um resto de Jacob, ao Deus forte.”
“A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, e o seu nome será Emanuel. Comerá manteiga
e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem.”
“Desça o orvalho do alto dos céus e as nuvens chovam o Justo. Abra-se a terra e germine
o Salvador.”
“Sairá um ramo do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre Ele repousará o Espírito do Senhor: Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de
fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus.”
E o profeta Jeremias disse: “Assim fala o Senhor: Dos filhos de Jacob sairá um Chefe, do
meio deles sairá um Soberano. Irei chamá-lo, e ele se aproximará de Mim. Vós sereis o meu
povo e Eu serei o vosso Deus.”
“Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria: há de exercer na Terra o direito e a justiça.”
Lições para refletir
Qual é a missão dos profetas?
Na sua opinião, o que as profecias causavam no povo?
Reflita sobre a importância das profecias para a humanidade, e pense, se Jesus não tivesse
nascido, o que seria deste nosso mundo?
Oração
Jesus amado, os profetas haviam anunciado, durante séculos, que Tu nascerias para instaurar um mundo novo. Faz de nós anunciadores deste grande acontecimento. Amém!
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MADRE MAZZARELLO E O NATAL
A cena de Maria, tendo aos braços o menino Jesus, transborda de encantamento e magia.
Madre Mazzarello, desde cedo, deixou-se encantar pelo milagre da Encarnação do Filho de
Deus.
O Natal era ocasião especial para refazer os bons propósitos. Era comum para a primeira
comunidade realizar a novena do Natal, durante a qual eram ofertadas as florezinhas ao
menino Jesus. Cada florzinha era uma resolução tomada para amar mais a Jesus e aos
irmãos. Dom Bosco mesmo elaborava os propósitos da novena e os enviava para as casas
salesianas, entre elas, as das Filhas de Maria Auxiliadora-FMA. Mazzarello e as primeiras
Irmãs realizavam essa boa prática, cheias de empenho e ardor apostólico.
A preparação do presépio, as orações e missas aqueciam o coração naqueles dias e noites
gelados; era como que um tempo de graça e de paz, em que se uniam a pobreza em que
viviam com a pobreza de Jesus menino. Eram tempos difíceis, e no inverno a escassez era
ainda maior, mas Madre Mazzarello não se deixava abater e levava adiante sua missão
com alegria e entusiasmo.
(O.M.: Educador (a) pode chamar duas pessoas para ler a música abaixo como poesia ou
como um jograu).
Canção de Ninar Jesus – P. Zezinho
Deus me deu um irmãozinho,
deste mundo Ele é a luz.
Ele é lindo e tão fofinho
e seu nome é Jesus.
Ele é tão pequenininho,
é mais pobre do que eu,
eu nasci no meu bercinho,
e numa gruta ele nasceu.
Foi por causa da pobreza
de José e de Maria
sem dinheiro pra despesa.
pra pagar hospedaria.
Sua mãe O esperava,
toda cheia de esperança,
mas José não encontrava,
um bercinho pra criança.
Sem dinheiro e sem amigos,
pois moravam bem distante
encontraram um abrigo,
pra passar aquele instante.
Era uma estrebaria,
bem pertinho de Belém
e foi nela que Maria
pode ter o seu neném.
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Com amor e com carinho,
São José foi trabalhar
deixou tudo bem limpinho,
pra Maria descansar
E naquela noite escura,
numa pobre estrebaria
dessa mãe tão santa e pura,
O Menino Deus nascia.
Dorme em paz meu irmãozinho,
deste mundo és a luz.
És tão lindo e tão fofinho,
e eu Te amo, ó Jesus.
Lições para refletir
A sua comunidade realiza a novena de Natal?
Convide os seus colegas e listem os seus propósitos de Natal. Depois compartilhe com a
sua família.
Oração
Jesus amado, Tu és nosso presente mais precioso. Nós Te pedimos que em todas as famílias você seja acolhido e amado. Amém!
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PAPA FRANCISCO FALA DO NATAL
Deus tem por nós um grande amor, este amor independe de nossas obras, boas ou ruins.
“O seu amor é incondicional.” Mesmo nos nossos pecados, Ele continua a nos amar. Jesus
nasce pobre de tudo, para nos conquistar com a riqueza do seu amor.
Coragem, afirmou o Pontífice aos fiéis, “não perder a esperança, não pensar que amar seja
tempo perdido”.
Esta noite o amor venceu o medo, a luz gentil de Deus venceu as trevas da arrogância
humana. A questão do Natal é esta: “Deixo-me amar por Deus? Abandono-me ao seu
amor que vem me salvar?”
“Frequentemente, porém, as nossas vidas transcorrem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo
para nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e dizermos obrigado”.
Acolher o dom que é Jesus para depois se tornar dom como Jesus e, assim, dar sentido à
própria vida.
“Querido irmão, querida irmã, se as suas mãos lhe parecem vazias, se vê o seu coração
pobre de amor, esta é a sua noite. Manifestou-se a graça de Deus, para resplandecer na
sua vida. Acolha-a e brilhará em você a luz do Natal.”
Lições para refletir
O que você irá oferecer ao aniversariante (Jesus)?
Qual será o presente que Ele mais gostaria de receber?
Oração
Senhor, queremos Te agradecer por tudo que no Teu grande amor nos deste. Que possamos
dar de presente a Jesus o nosso carinho e o nosso amor por Ele e por todos. Amém!
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HISTÓRIA DO MENINO JESUS
Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia de gente, muitas pessoas, de todas as
partes, estavam ali para o recenseamento, e também era dia de Natal, por isso José não
encontrou nenhuma vaga nas estalagens da cidade, todas estavam superlotadas.
José falou com um dos donos de uma estalagem.
— Amigo, a minha esposa está prestes a dar à luz, será que teria um lugarzinho onde
pudéssemos ao menos passar esta noite?
— Só temos o estábulo, onde ficam os animaizinhos, se você quiser, podem passar lá
a noite.
E lá se foram José e Maria para o estábulo. Era um lugar simples e humilde, e ali mesmo
Maria deu à luz o menino Jesus; ela o envolveu num lençol e deitou-o numa manjedoura
cheia de palha fofinha.
No campo, estavam os pastores, cuidando das suas ovelhas, quando um anjo lhes apareceu e deu-lhes a notícia do nascimento do menino Jesus.
— Jesus nasceu lá em Belém, num estábulo; sigam a estrela e vocês o encontrarão.
De repente apareceram muitos anjos cantando:
— Glória a Deus nas alturas e paz na Terra entre os homens de boa vontade.
Os pastores imediatamente foram a Belém ao encontro de Jesus e ficaram felizes ao vê-Lo.
Também os três Reis Magos que viviam no Oriente avistaram a estrela e seguiram-na até
junto do menino Jesus, Maria e José.
Os Reis Magos levaram ouro, incenso e mirra para presentear o Menino Jesus, e depois
regressaram a suas casas.
Lições para refletir
Será que nos dias de hoje José e Maria encontrariam um lugar melhor para o nascimento
de Jesus?
Você lembra dos personagens que apareceram na história? E o que eles fizeram?
Oração
Os Céus deixem cair o orvalho, as nuvens chovam a justiça, abra-se a terra, e brote o Salvador! Vem em nós estabelecer Tua morada, pois a Terra tem sede de Ti. Amém!

Educação Infantil e Ensino Fundamental I

280

23.12

Dezembro

PRESENTES NO ARMÁRIO
O carteiro tocou duas vezes. Faltavam cinco dias para o Natal. Ele tinha nos braços um
grande pacote, embrulhado em papel precioso e amarrado com fitas douradas.
— "Vamos lá", disse uma voz de dentro. O carteiro entrou. Era uma casa em ruínas: ele se
viu em uma sala cheia de sombras e poeira. Havia um velho sentado em uma poltrona.
— "Olha que pacote maravilhoso de Natal!", disse o carteiro alegremente. "Obrigado. Coloque no chão", disse o velho com uma voz mais triste do que nunca.
— "Não há amor lá dentro". O carteiro estava atordoado com o grande embrulho na mão.
Ele sentiu muito bem que o pacote estava cheio de coisas boas, e que o velho certamente
não parecia se divertir. Então, por que ele estava tão triste?
— "Mas, senhor, você não deveria estar comemorando este presente magnífico?"
— "Não posso, não posso mesmo", disse o velho, com lágrimas nos olhos. E ele contou ao
carteiro a história de sua filha que se casara na cidade vizinha e se tornara rica. Todo ano
ele enviava um pacote para o Natal com uma nota:
— "Da sua filha Luisa e marido." Nunca um desejo pessoal, uma visita, um convite:
—"Venha passar o Natal conosco". "Venha e veja", acrescentou o velho, e levantou-se, cansado. O carteiro o seguiu até um armário, o velho abriu a porta.
— "Mas ..." disse o carteiro. O armário estava cheio de presentes de Natal. Eles eram todos
os dos natais anteriores. Intactos, com seu precioso papel e fitas brilhantes.
— "Mas ele nem os abriu!" Exclamou o carteiro atordoado. "Não", disse o velho com tristeza. "Não há amor por dentro".
Lições para refletir
Por que o ancião estava triste?
O que há de mais importante na vida são os nossos relacionamentos; quando tratamos
as pessoas com amor, elas ficam felizes, especialmente os nossos pais, que nos cuidaram
quando éramos bebês. Se não fossem eles, nem conseguiríamos sobreviver, pois um bebê
depende integralmente dos cuidados dos pais. O Dalai Lama sempre diz que somos filhos
da compaixão, da compaixão de Deus e de quem nos criou quando nascemos.
Oração
Jesus, onde há amor Tu estás presente. Nós te pedimos a graça de presentear os outros
com o que é mais precioso, a atenção, o respeito e o amor. Amém!
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