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Estamos no ano 2022 da Era Cristã. Desde que Jesus se manifestou, e Dom Bosco 
e Madre Mazzarello n’Ele se inspiraram, aprendemos que seremos pessoas melhores 
se colocarmos em nossa vivência virtudes de bondade, caridade e cuidado com nosso 
semelhante, mas também com toda e qualquer vida do Planeta Terra. 

Virtudes são qualidades humanas necessárias para se viver bem e melhor, o que 
também nos dá a qualidade de ser gente, de ser pessoa. Quer dizer, virtude é uma 
coisa boa, que vai aperfeiçoando nossas relações com o outro, com a natureza toda 
e mesmo com Deus. São, assim, as virtudes que fazem o ser humano buscar e querer, 
intencionalmente, sempre fazer o melhor, sempre fazer o bem.

Logo, são as virtudes que vão aprimorando o nosso comportamento durante a vida 
e nos conduzem ao próprio Deus. Quer dizer que, quando nos dispomos    a adquirir e 
desenvolver virtudes, em primeiro lugar precisamos estar abertos à ação de Deus em 
nós. Pois é o próprio Deus que concede a cada um em particular, e de modo gratuito, 
as virtudes. E em segundo lugar, cabe também a cada um viver, colocando em prática 
e aperfeiçoando diariamente as virtudes que recebe de Deus. 

Neste ano, daremos destaques e vamos refletir sobre algumas virtudes que 
recebemos de Deus, tendo como objetivo conhecer, mas, também, e principalmente, 
de crescer como pessoa. Para isso, vamos pedir a Deus que nos fortifique nas virtudes 
da fé, esperança, caridade, justiça, humildade, prudência, fortaleza, cultivo da vocação, 
temperança, cuidado da vida, ética e gratidão.

No entanto, é importante ressaltar que só a vivência das virtudes é que nos faz aptos 
para colocá-las em prática. Assim, é fundamental querer vivenciar as virtudes e, com 
firme vontade, colocá-las em prática todos os dias e em cada uma de nossas ações.

Um feliz ano de 2022 e pleno de muitas virtudes, para que a vida seja melhor para 
todos!

Ir. Adair Aparecida Sberga e Ana Paula Costa e Silva
Diretoras Executivas da RSB-Escolas
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Lembre-se de 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 bálsamo 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 2022)

 Orientações gerais para as acolhidas
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Sugestões de orações para
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 faz 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. Roga por nós.

Oração a Santa 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. Roga 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 trabalhaste para a salvação das 
almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; ajuda-nos a 
vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacra- mentado, Maria 
Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos 
unir-nos um dia contigo no Paraíso. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

São João Bosco. Roga 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. Faz 
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 a Nossa Senhora Auxiliadora (Todo dia 24 do MÊS)

À tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas SÚPLICAS 
em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que em Ti comece e ter- 
mine tudo aquilo que fizermos.

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.

Oferecimento do dia

Orações
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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.

• Põe tua mão, minha rainha. Põe tua mão antes da minha.
• Jesus manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao Teu. (Todas
• as sextas-feiras).
• Louvemos noite e dia os Nomes Santíssimos de Jesus, José e Maria.
• Querida mãe Virgem Maria, faz que eu salve minha alma.
• Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Te. Peço-Te perdão pelos que não creem, 

não adoram, não esperam e não Te amam.
• Jesus, Maria e José: minha família Tua é.

 Jaculatórias
Escolha uma das jaculatórias abaixo

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

Oferecimento do dia

Final:

Sinal da Cruz
Em nome do Pai,  do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.
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1. O calendário letivo anual.
2. As principais festas do calendário litúrgico da Igreja Católica, como: Quaresma, Semana 

Santa, Páscoa; Maio, mês de Nossa Senhora, das Mulheres e das Mães; Junho, Festas Juninas; 
Agosto, mês Vocacional; Setembro, mês da Bíblia; Outubro, mês Missionário, entre outras.

3. O calendário salesiano no que concerne às comemorações de Dom Bosco, Domingos Sávio, 
Madre Mazzarello, Laura Vicuña, Nossa Senhora Auxiliadora, Zeferino Namuncurá.

4. As citações bíblicas são da liturgia diária oficial da Igreja Católica e da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB. E neste ano segue a Liturgia e Evangelho do Ano C.

5. A tradução bíblica utilizada é a da BIBLIA SAGRADA, Edição Pastoral, São Paulo: Paulinas, 1990.
6. A cultura brasileira, como: maio, mulher; junho, festas juninas; julho, férias, dentre outras.
7. O devocionário salesiano coloca para todo o dia 6 (seis) do mês a opção de uma Oração curta 

ou a Oração a São Domingos Sávio.
8. O devocionário salesiano coloca para todo o dia 13 (treze) do mês a opção de uma Oração 

curta ou a Oração a Santa Maria Mazzarello.
9. O devocionário salesiano coloca para todo o dia 16 (dezesseis) e 31 (trinta e um) do mês a 

opção de uma Oração curta ou a Oração a São João Bosco.
10. O devocionário salesiano coloca para todo o dia 24 (vinte e quatro) do mês a opção de uma 

Oração curta ou a Oração a Nossa Senhora Auxiliadora. 
11. O devocionário salesiano ao final da Oração do dia coloca o Oferecimento do Dia. Foi 

utilizada a expressão Oferecimento do nosso dia a Jesus com o objetivo de aproximar mais 
do contexto infanto-juvenil.

12. Uma virtude mensal, com uma invocação diária, na perspectiva do fortalecimento da vivência 
do bem comum.

13. Um patrono e/ou uma patrona, que serão referências para que, junto de Deus, intercedam 
pela comunidade educativa. 

14. Datas festivas trabalhadas em destaque, como: Laura Vicuña; Dom Bosco; Santa Maria 
Mazzarello; Nossa Senhora Auxiliadora; São Domingos Sávio; Malala Yousafzai; Greta 
Thunberg; Carlo Acutis.

15. Histórias narradas, de domínio público e reescritas. 
16. Textos motivadores escritos para a reflexão de uma data específica do mês, da semana ou do 

dia, com foco infanto-juvenil.
17. Textos informativos e reflexivos da literatura do Vaticano, do Papa Francisco, da CNBB e 

da ANEC, dando relevância para: “Documento: Educar ao Humanismo Solidário”; “Pacto 
Educativo Global”; “Economia de Francisco”; “Carta Fratelli Tutti”; “Encíclica Laudato Si’ “”.

A referência e o objetivo que se coloca, na perspectiva da ACOLHIDA, é sempre numa espiral 
que entrelaça história/texto, reflexão, citação bíblica, devoção cristã e salesiana, e oração buscando 
conectar a vida escolar com a vida do adolescente e do jovem.

A ACOLHIDA de 2022, para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, contempla:
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da FÉ.
Fé, antes de tudo, é a virtude que nos faz acreditar em algo maior, que nos leva a apostar na 

vida e, principalmente, ter a certeza da presença de Deus em nosso mundo. 
Mas para nós, cristãos, ter fé significa muito mais, significa ter uma luz que nos orienta. Jesus 

mesmo disse: “Eu sou a luz do mundo; aquele que me segue não andará em trevas, mas terá 
a luz da vida”. E disse ainda mais: “Tenha confiança, minha filha, a tua fé te salvou!” (Mt 9,21). 
Estas palavras, pronunciadas por Jesus, e tantas outras, são testemunhadas diversas vezes nas 
ações do nosso Mestre, e que também nos orientam e guiam, conforme relatos encontrados nos 
Evangelhos.

Assim, é impossível para cada um de nós viver separado de Deus quando se tem diante dos 
olhos a grandeza de sua Criação e de seu amor pela humanidade toda. Por isso, importa muito 
avivar em cada um de nós a fé, aprofundá-la e ter certeza de que é essa fé que nos conduz, nos 
orienta e que alimenta a nossa vida.

Precisamos, neste sentido, agradecer incessantemente a Deus, por nos iluminar com a luz da 
fé e ter feito nascer em nós a certeza de que Ele está sempre à nossa frente nos conduzindo e 
orientando. Mas precisamos também suplicar constantemente a Deus, para que Ele aumente em 
nós e sustente a nossa fé.  Quando um desânimo, um mal-estar, uma tristeza aparecer em nosso 
coração, na nossa vida, que a fé nos dê a certeza da presença contínua de Deus a nos consolar, 
animar e fortalecer.

Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ.
– São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 

da fé!

FELIZ MÊS DE JANEIRO!

JANEIRO – TEMA: VIRTUDE DA FÉ

Janeiro Branco 
Mês de apoio

à saúde mental e 
combate à depressão
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Novo ano – Um novo ano de vida, de amizades, de estudo, de aprendizados... se inicia. Junto 
de um novo momento sempre estão novas esperanças, novos projetos, novos planos, novos 
sonhos. Com certeza temos desejos de alcançar metas para realizar nossos sonhos. É esta uma 
oportunidade que a vida nos dá para colocar nossos projetos em prática. Sentir que está à nossa 
frente a possibilidade de realizar o que almejamos nos dá muita alegria. Ficamos felizes, não 
apenas por ser um ano novo, pois o novo logo passa e logo também fica velho. Mas sim, por 
estarmos decididos a nos realizar como pessoa, como estudante, como cidadão. Carregamos 
conosco uma fé enorme e a esperança que seremos guiados por um imenso amor. Estaremos 
atentos, pois seremos chamados para uma missão especial, que só cabe a cada um realizar, e 
assim encontrar a felicidade da realização.

Ensino Fundamental – O que você deseja para este ano?
Ensino Médio – Quais são as suas metas para este ano?

Hoje o Evangelho nos conta que “Ao passar pela beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão 
e seu irmão André; estavam jogando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse para 
eles: “Sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens.” Eles imediatamente 
deixaram as redes e seguiram a Jesus.” (Mc 1,16-18)

Oração: Senhor Jesus, ao iniciar este novo ano letivo, queremos pedir-Te que nos acompanhe e 
oriente. Ajuda-nos a estar abertos para aprender e fazer o melhor.  Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FÉ. 
TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós, ajudando-nos   a viver 
a virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus.  Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti   comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Novas oportunidades – Um ano novo se inicia e é hora de relembrarmos os acontecimentos 
de nosso passado. Mas, também, é hora de escrever poemas, realizar novos sonhos, concretizar 
os  sonhos que nos acompanham, conhecer pessoas novas, aprender com o outro, crescer, 
amadurecer, rir, chorar... e de unir-se cada vez mais ao Deus de nossa história. Esse ano pode 
ser diferente. Vamos nos empenhar para que tudo  aconteça da melhor forma. Vamos aproveitar 
cada oportunidade para ser feliz. O que não podemos é deixar de buscar a Deus, para que nos  
ajude  a fazer um ano melhor. As alegrias, risadas podem até ser passageiras, mas as marcas que 
a convivência deixa, essas podem durar por toda a vida. Siga em frente, continue algo que não 
terminou, comece um sonho que ainda não realizou e viva cada dia como se fosse único, que não 
se repete… (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental – Você confia seus sonhos, preocupações, alegrias e dificuldades a Deus? 
Ensino Médio – Você confia que Deus o chama para uma missão especial?

Hoje a Palavra de Deus nos diz que “Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. As 
pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como quem tem 
autoridade.” (Mc 1,21-22)

Oração: Jesus, Tu que és o caminho, vem caminhar conosco. Tu que és nosso amigo, ensina-nos a 
cultivar a alegria e a esperança. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós, ajudando-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine mais este ano.

11 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Como você faz o seu tempo? – Com frequência ouvimos as pessoas dizerem: “não tenho tempo”; 
“preciso correr”; “perdi meu tempo”… Contudo, o grande problema não é a falta de tempo, mas 
sim a sua má administração, pois tempo é uma questão de prioridade. Para aquilo que for realmente 
importante, sempre se encontrará tempo. Este novo ano que se inicia será mais uma oportunidade 
para renovarmos nosso compromisso de estudantes e de cidadãos para modificarmos as estruturas que 
prejudicam a vida. E mais intenso ainda será o amor de Deus por nós, especialmente testemunhado 
por todos os que se dedicarem a “gastar” seu tempo para colaborar com os outros, para a prática 
do bem. Afinal, nos diz Jesus: “O seu coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a sua alegria” (Jo 
16,22). (Dom Vicente Costa, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma pessoa feliz? Você contribui para que os outros sejam felizes?
Ensino Médio – Você é um jovem feliz? O que você faz para ter um ambiente saudável, em casa e 
na escola?

Hoje a Palavra de Deus nos diz que Jesus vai ao encontro da mulher doente e a faz sentir-se 
feliz. “Jesus foi aonde ela estava, segurou sua mão e ajudou-a a se levantar. Então a febre 
deixou a mulher, e ela começou a servi-los.” (Mc 1,31)

Oração: Jesus, quero viver cada dia deste ano com bondade e levar por toda a parte a alegria. 
Que eu esteja repleto do Teu amor para que o possa transmitir. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de 
quem muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e  ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ser jovem é ser protagonista. – O que é então o protagonismo juvenil? Protagonismo juvenil é 
a participação do jovem como ator principal em ações que não dizem respeito à sua vida privada, 
familiar, escolar, religiosa e afetiva, mas a problemas relativos ao bem comum, na escola, na 
comunidade ou na sociedade como um todo. Outro aspecto do protagonismo é a concepção 
do jovem como fonte de iniciativa, que é ação; como fonte de liberdade, que é opção; e como 
fonte de compromissos, que é responsabilidade. Dessa forma, o jovem pode atuar na escola, por 
exemplo, organizando atividades que envolvam alunos, famílias, a comunidade, bem como ações 
de mundo, visando a integração e o bem de todos. O protagonismo juvenil é importante porque, 
ao se preocupar com atividades para o bem comum faz, por exemplo, diminuir o envolvimento 
do jovem com o crime, com a violência e, principalmente, com uma vida sem sentido de viver. 
(Reescrito de: MENEZES, Ebenezer T. de. Verbete protagonismo juvenil. Dicionário Interativo da 
Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2001.)

Ensino Fundamental  –  Você acredita que pode contribuir para melhorar sua escola? Como?
Ensino Médio – Como você pode ser um jovem protagonista?

Jesus restabeleceu a confiança num leproso que lhe pediu: “Se queres, tu tens o poder de 
me purificar.” Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: “Eu quero, fique purificado.” No 
mesmo instante a lepra desapareceu”. (Mc 1,40-42)

Oração – Jesus, preciso que me fortaleças para que eu possa colaborar com o bem e melhorar a 
realidade. Que eu esteja repleto da Tua bondade. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de 
quem muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ser jovem é abrir-se ao outro – Abertura ao outro é a atitude e/ou disposição que torna possível 
reconhecer o outro. Abertura remete às mudanças, à ousadia e aos desafios. Abertura ao outro, 
sobretudo no contexto educacional, talvez seja a fresta pela qual o futuro entra no mundo. 
A abertura ao outro pressupõe o reconhecimento de si mesmo como um ser de relações. Só 
aquele que compreende a dimensão relacional da existência é capaz de acolher o outro em sua 
completude, dar-lhe espaço para ser quem é, manifestar suas crenças, suas ideias, seus princípios, 
sem ser coagido, reprimido. Abertura ao outro é o que permite aproximação com o estranho, 
o diálogo entre as culturas, religiões e gerações. Não há encontro sem abertura ao outro. Se 
pudermos plantar a esperança no solo fecundo do ambiente escolar, estaremos acolhendo e 
amando o outro em sua singularidade e vivendo experiências fraternas autênticas. (CONCEIÇÃO, 
Ir. Auclecia Maria, ANEC, Dicionário do Pacto Educativo Global, pág. 24)

Ensino Fundamental  – Você busca conhecer e aceitar seus colegas como eles são?
Ensino Médio – O que você faz para se aproximar daquele que é diferente de você?

Jesus mostra que é o amor que aproxima e cura: “Pois bem, para que vocês saibam que o 
Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu ordeno a você: Levante-se, 
pegue a sua cama e vá para casa.” (Mc 2,10-11)

Oração: Ajuda-me Senhor a perceber que Te tornas presente em minha vida quando estou aberto 
para acolher cada um do seu jeito. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e  ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Laura Vicuña 

A menina adolescente que fez a diferença. – Nasceu em Santiago do Chile, em 1891, e morreu 
na Argentina em 1904, com apenas 13 anos. Seu pai foi um alto militar e chefe político no Chile. 
Com a derrubada do governo por uma revolução, a família precisou fugir de Santiago. Pouco 
tempo depois seu pai faleceu. A mãe Mercedes empreendeu uma longa viagem para os pampas 
argentinos levando consigo Laura e sua irmã Julia.  Ali se juntou com um homem brutal, Manuel 
Moura, com quem passa a viver em união livre. Em 1900 Laura entra no Colégio das Filhas de 
Maria Auxiliadora em Junin de los Andes. Decidida a ajudar sua mãe, Laura resolve oferecer a 
própria vida a Deus, contanto que sua mãe abandonasse o homem brutal com quem vivia. No dia 
de sua primeira comunhão ela reafirma seu propósito: oferece sua vida em sacrifício pela mãe. 
(Domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental – O que você faz pelas pessoas que passam dificuldades e sofrem? 
Ensino Médio – Você é capaz de oferecer seu tempo e capacidade para amenizar situações de 
sofrimento e dor?

Para Jesus o amor deve estar em vasilha nova. “Ninguém coloca vinho novo em barris velhos; 
porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, 
vinho novo deve ser colocado em barris novos.” (Mc 2,22)

Oração: Senhor, fortaleça-nos no amor e na doação para que possamos ajudar os que sofrem. 
Senhor, faça-nos instrumentos do Teu amor. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Semana Laura Vicuña 

A menina adolescente que mudou a história.  – No Colégio, Laura Vicuña  é admirada pelas 
alunas como a melhor companheira, a mais amável e serviçal. As Irmãs admiravam sua obediência 
e o enorme amor que sentia por Jesus e por Nossa Senhora Auxiliadora. Depois de uma grande 
inundação no colégio, Laura adquiriu uma dolorosa enfermidade nos rins. Rapidamente ela começa 
a empalidecer, logo cai doente, com dores muito intensas e vômitos contínuos. Sua vida está se 
apagando, mas mantém aceso o compromisso que assumira com Deus: “Senhor, que eu sofra 
tudo o que Lhe pareça bem, mas que minha mãe seja feliz”. Perto de morrer sua mãe a acerca. 
Em poucas palavras ela revela seu propósito: “Mãe, há dois anos ofereci minha vida a Deus em 
sacrifício para obter que você não viva mais com o homem que a maltrata. Você deve separar-se 
dele. Antes de morrer terei a alegria de seu arrependimento e seu pedido de perdão a Deus”? 
Emocionada, Mercedes jurou que a partir daquele momento não viveria mais com Manuel Moura e 
mudaria de vida. Laura então chamou o Padre confessor e disse a ele: ‘Padre, minha mãe promete 
solenemente a Deus abandonar hoje mesmo aquele homem’. Mãe e filha se abraçam chorando.  
(Domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental – O que fazemos com nossas dificuldades? A quem você pede ajuda?
Ensino Médio – Como e com quem você encara os seus problemas e interrogações?

Mediante as dificuldades Jesus alertou os fariseus da sua época e disse que Ele é o Senhor da 
vida. “O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do 
Homem é senhor também do sábado.” (Mc 2,27-28)

Oração: Deus nosso Pai, queremos nos tornar ouvintes atentos dos Teus ensinamentos. Pedimos 
orientar-nos e conduzir-nos em nossas em nossas dificuldades. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos  a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Laura Vicuña – Desde o momento que fez as pazes com sua mãe o rosto de Laura se 
tornou sereno e alegre. Sente que nada mais a retém nesta terra. A Misericórdia de Deus triunfou 
no coração de sua mãe. Sua missão nesse mundo havia sido cumprida. Deus a chamava para o 
Paraíso. Logo recebeu a benção do Padre e sua última comunhão. Beijou o crucifixo e disse a uma 
amiga que rezava junto a seu leito de morte: “Como se sente contente a alma na hora da morte 
quando se ama a Jesus e à sua Mãe Maria! Em seguida lançou um último olhar para a imagem que 
está na frente de sua cama e exclamou: “Obrigada, Jesus! Obrigada Maria! Era o dia 22 de janeiro 
de 1904. O Papa João Paulo II a tornou santa, reconhecida como uma adolescente que contribuiu 
para o bem, no dia 3 de setembro de 1988, durante as celebrações pelos cem anos da morte de 
São João Bosco. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conhece uma pessoa de muita coragem? Como é essa pessoa?
Ensino Médio – Até onde vai seu compromisso para ajudar pessoas em dificuldades?

Na sinagoga Jesus foi também muito destemido, desafiou costumes da época e perguntou 
aos que ali estavam: “O que é que a Lei permite no sábado: fazer o bem ou fazer o mal, salvar 
uma vida ou matá-la?” (Mc 3,4)

Oração: Laura Vicuña, obtenha-nos as graças de que necessitamos e ajuda-nos a aderir com 
coração puro e doce à Vontade de Deus. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Laura Vicuña

A menina adolescente que confiou em Deus –  Laura cultivou uma piedade simples, sincera, 
alegre e sem afetação. Algumas de suas penitências são superiores à sua idade e constituição 
física e um tanto exageradas. Após oferecer a vida pela mudança espiritual da mãe, servia-se de 
todos os acontecimentos para sacrificar-se naquela intenção. Os biógrafos nos oferecem alguns 
exemplos dos sacrifícios enfrentados pela heroica filha dos Andes chilenos: Durante a época de 
calor tomava água o menos possível, o que provavelmente debilitou seus rins. Oferecia-se para 
executar os serviços mais humildes. Nos tempos do frio patagônico, quase siberiano, prestava-se 
para varrer o pórtico, embora suas mãos sangrassem frequentemente. Nas aulas ou no estudo de 
corte e costura procurava as posições mais incômodas. Usava de grande simplicidade nas roupas 
e perfumes. Procurava se alimentar das comidas mais insípidas, deixando as mais saborosas para 
as colegas. Por vezes ajoelhava-se no pórtico diante da diretora ou das colegas pedindo perdão 
por pequenas faltas que cometera. Laura era por natureza de índole facilmente irritável, explosiva, 
notava-se o esforço que fazia para conter-se em certas ocasiões. Não falava de si e odiava a 
mentira. Enrubescia quando recebia elogios, dizendo que só havia feito o próprio dever. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você é capaz de pensar mais nos outros do que em você?
Ensino Médio – Você é capaz, consegue colocar-se no lugar do outro?

Temos um Mestre que nos inspira, e nos diz que é preciso cuidar uns dos outros. “Com efeito, 
Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre 
ele para tocá-lo.” (Mc 3,10)

Oração: Ajuda-me Senhor a dar o melhor de mim e a crer no Teu amor. Que eu me coloque aberto 
para aprender e colaborar na construção de um mundo melhor para todos. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma vida entregue, a adolescente Laura Vicuña (dia 22) – Laura ainda adolescente ofereceu 
a sua vida pela vida de sua mãe. A menina foi muito maltratada por seu padrasto e, por parte 
dele, sofreu várias formas de pressão. Por não ceder aos caprichos do padrasto, ele deixou de 
pagar seus estudos. Foi então que o Colégio Salesiano a acolheu e permitiu que ela continuasse 
estudando.  Ainda hoje muitas crianças e adolescentes são agredidos em seus direitos. Mais uma 
vez, para celebrar este dia dedicado a Laura Vicuña, lembremos que a ONU pede, à comunidade 
internacional, que intensifique esforços para erradicar o trabalho infantil. No mundo de hoje, são 
mais de 152 milhões de crianças, com idades entre 5 e 17 anos, vítimas do trabalho infantil.  Diz 
a ONU que todos devem ter o compromisso de “tomar medidas para erradicar o trabalho infantil 
forçado.” Para isso, coloca a meta de acabar com o trabalho infantil, em todas as suas formas.  A 
ONU reconhece ainda a importância de fazer valer, para isso, os Direitos da Criança em todas as 
sociedades. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como podemos contribuir com  os Direitos da Criança?
Ensino Médio – Como você pode contribuir para a erradicação do trabalho infantil?

Hoje, somos nós os escolhidos de Jesus. “Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava 
escolher. E foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos Doze, para que ficassem com 
ele e para enviá-los a pregar.” (Mc 3,13-14)

Oração a Beata Laura Vicuña – Ó Beata Laura Vicuña,  tu que viveste até o heroísmo sua 
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. Faz 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!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Dom Bosco

Aquele que mudou a história de vida de muitos jovens. – Vamos caminhar nesta semana com Dom 
Bosco. Que, como ele, nossa alegria torne este mundo melhor e o faça mais bonito para todos. Dizia 
Dom Bosco que os adolescentes e jovens são chamados a viver Deus. Para isso, Deus deve ocupar 
por inteiro tudo que queremos, pensamos e fazemos. Precisamos, assim, abrir, em nosso coração, um 
espaço muito especial para Deus. Estando Deus em nosso coração, nos orientará e mostrará o que 
devemos fazer e como devemos ser. Para Dom Bosco, “em todo jovem, mesmo no mais infeliz, há 
um ponto acessível ao bem, e a nossa primeira obrigação é buscar esse ponto, essa corda sensível do 
coração”. Deus é o bem que está em nós, basta que o busquemos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você mostra às pessoas que Deus está em você?
Ensino Médio – Como você pode contribuir com a missão de Dom Bosco hoje e aqui?

Jesus está em nós e cuida de cada um individualmente. Hoje, por exemplo, Ele nos diz: “Eu 
garanto a vocês: tudo será perdoado aos homens.” (Mc 3,28)

Oração: Pedimos a Dom Bosco, o pai e mestre dos jovens, que desperte em nós o amor verdadeiro. 
Que nos ajude a cuidar uns aos outros. E que nos ensine a sermos dedicados, principalmente aos 
abandonados, e servir aos que mais precisam. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa e alcança-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. Roga por nós.
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Dom Bosco

O grande amigo dos jovens. – Sabemos, pelos testemunhos dos que conviveram com Dom 
Bosco, que ele era como um amigo muito especial. Ele era do tipo que se preocupava e estava 
sempre pronto a esclarecer dúvidas, a orientar, a corrigir com prudência, expressando sempre uma 
amável firmeza. Num clima de presença bondosa, Dom Bosco era considerado um pai que acolhia 
cada um, um mestre que orientava a todos e um amigo que acompanhava a todos. Dom Bosco se 
interessou principalmente pelos jovens, tendo em vista a idade que tinham e as situações concretas 
de sofrimento, problemas e necessidades de crescimento e desenvolvimento. Dom Bosco “não 
deu passo, não pronunciou uma palavra, nada empreendeu que não visasse os jovens” (Const. 
21). E esta sua dedicação, que tinha em vista o bem material e espiritual da juventude, o levou 
a afirmar dos jovens: “Aqui entre vocês me acho bem, minha vida é mesmo estar  com vocês” 
(Const. 39). (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Quem é Dom Bosco para você? 
Ensino Médio  – O que Dom Bosco representa para você, que é um jovem de hoje?

Jesus foi o exemplo e modelo de Dom Bosco, Ele também acolhia e orientava a todos. Por 
isso disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mc 3,34-35)

Oração: Senhor, por intercessão de São João Bosco, olha para nós adolescentes e jovens. Dá fé e 
força para cada um. Que encontremos em Ti  a luz capaz de orientar nossas vidas. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhastes 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia   contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Dom Bosco

Uma vida pelas crianças e jovens. – Dom Bosco viveu rodeado de crianças e jovens de sua época e 
os educava pelo exemplo de bondade e de alegria. Também devemos ser exemplo de pessoas e de 
estudantes que estudam com seriedade e alegria. Para isso, o ponto de partida para nós é o amor 
de Jesus, que aprendemos com Dom Bosco. É com o coração aberto aos ensinamentos de Jesus, 
com o amor de uns pelos outros que, como Dom Bosco, também cumprimos nossa missão. Sabemos 
que Deus nos acompanha e orienta, por isso não desanimamos diante das dificuldades que podem 
surgir. Ao contrário, respondemos as dificuldades com o otimismo de quem tem Deus no coração. 
E Dom Bosco nos ensina com sua vida que devemos encarar cada dia de forma simples, direta e 
descomplicada, buscando transpor os obstáculos que surgem. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você enfrenta suas dificuldades?
Ensino Médio – Que atitude de Dom Bosco você gostaria de viver hoje para que o mundo seja 
melhor e mais digno para os jovens?

Para Jesus o fruto vem do terreno bom: “Aqueles que receberam a semente em terreno bom 
são os que ouvem a Palavra, a recebem e dão fruto.” (Mc 4,20)

Oração: Pedimos Senhor, olha por nós adolescentes e jovens, para que sejamos terreno bom e 
estejamos preparados para produzir frutos de paciência, bondade e amor. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao  Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Dom Bosco

Dom Bosco, sua causa continua hoje em nós. – Somos hoje os adolescentes e jovens de Dom Bosco. 
Aqueles que devem fazer este mundo ser melhor. Um mundo melhor, sim, mas também mais bonito. 
Para isso, precisamos ter iniciativas que mostrem o nosso compromisso com um ambiente de cuidado, 
com respeito às pessoas e com o Universo todo. Disse Dom Bosco aos jovens: “Basta que sejam  
jovens para que eu  ame vocês “. Para isso, precisou Dom Bosco ter um amor que venceu o egoísmo 
de pensar apenas nele. Precisou de um amor dedicado ao outro. E precisou de um amor que se 
preocupasse com o bem de cada adolescente e de cada jovem que encontrava. Esse amor de Dom 
Bosco, aos adolescentes e jovens, é também hoje dedicado a nós. Mas, ao mesmo tempo, é também 
um convite para que deixemos nosso egoísmo e busquemos nos dedicar a alguma causa, a alguém 
que esteja precisando de nossa colaboração. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir e fazer o bem?
Ensino Médio – Qual é a missão do jovem no mundo de hoje? 

Diz Jesus hoje para nós: “Prestem atenção no que vocês ouvem: com a mesma medida com 
que vocês medirem, também vocês serão medidos.” (Mc 4,24)

Oração: Dom Bosco, sê nosso guia na busca e na prática do bem. Tu  que foste sempre compassivo, 
dirige teu  olhar a todos nós e faça descer sobre nossa escola e nossas famílias as benções de 
nosso Deus. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Dom Bosco

O intercessor dos jovens junto a Deus. – Carta de Dom Bosco aos jovens: “Meus caros jovens, 
eu os amo de todo o meu coração e basta-me que vocês sejam jovens para que eu os ame 
extraordinariamente. Eu lhes garanto que vocês encontrarão livros que lhes foram dirigidos pelas 
pessoas mais virtuosas e sábias em muitos pontos, mas, dificilmente, vocês poderão encontrar 
alguém que os ame mais do que eu, em Jesus Cristo, e lhes deseje mais a felicidade. Conservem 
no coração o tesouro da virtude, porque possuindo-o vocês têm tudo, mas se o perderem, tornar-
se-ão os homens mais infelizes do mundo. Que o Senhor esteja sempre com vocês e que Ele lhes 
conceda seguir os simples conselhos presentes, para que possam aumentar a glória de Deus. Que 
o Céu lhes dê longos anos de vida feliz e que o santo temor de Deus seja sempre a grande riqueza 
que os cumule de bens celestes aqui e por toda a eternidade. Vivam contentes, e que o Senhor 
esteja com vocês. Seu muito afeiçoado em Jesus Cristo”. (Dom Bosco, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que mais chama sua atenção de tudo que fez Dom Bosco?
Ensino Médio  – Para você é importante saber quem foi e conhecer mais sobre Dom Bosco? O que 
Dom Bosco pode inspirar para sua vida?

Jesus diz que nós somos sementes: “O Reino (de Deus) é como uma semente de mostarda, 
que é a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando é semeada, a mostarda cresce e 
torna-se maior que todas as plantas.” (Mc 4,32)

Oração: Dom Bosco, que recebias a cada adolescente e jovem que de ti  se aproximava e ajudava 
a todos, vê hoje nós que aqui estamos e ajuda-nos, para que sejamos sementes do bem e da 
alegria cristã para quem precisar. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dom Bosco. O santo que muito amou os jovens. – Dom Bosco é do tipo de pessoa que reúne a seu 
redor meninos carentes de bens e de amor e para eles organiza um oratório festivo. Sua mãe, Margarida, 
já idosa, até mudou-se para Turim a fim de ajudá-lo. Para os meninos ela é “Mamãe Margarida”. Dom 
Bosco, com todo apoio de sua mãe, recolhe os pequenos órfãos sem teto. Ensina-lhes um trabalho 
e a amar a Deus. Canta, brinca, reza com eles. Logo aparecem também os primeiros colaboradores. 
Foi nesse ambiente que se desenvolveu o famoso método educativo, chamado “Sistema Preventivo”. 
Para Dom Bosco o Sistema Preventivo significava “ficar com os meninos, prevenir a maldade por meio 
da razão, da religião e da amabilidade. Tornar-se santo, e educadores de santos. Os nossos meninos 
devem sentir que são amados”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Como você se sente sendo hoje um aluno de Dom Bosco?
Ensino Médio – De que forma Dom Bosco pode inspirar seu projeto de vida?

Jesus nos alertou: “Eu lhes garanto: se vocês não se converterem, e não se tornarem como 
crianças, vocês nunca entrarão no Reino do Céu.” (Mt 18,3)

Oração: Dom Bosco, que recebias a cada adolescente e jovem, que de ti  se aproximava e ajudava 
a todos, veja  hoje nós que aqui estamos e ajuda-nos, para que sejamos sementes do bem e da 
alegria cristã para quem precisar. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao  Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da FÉ. 

TODOS: São João Bosco, nosso patrono do mês de janeiro, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da FÉ!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de janeiro
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da ESPERANÇA.
Esperança é a virtude que faz com que todas as coisas da vida e do mundo sejam 

colocadas nos seus devidos lugares. É a esperança que fornece a meta que explicita para 
onde toda pessoa deve direcionar e conduzir a própria vida. 

Esperança é também aquela virtude que nos faz esperar e acreditar em Deus, em suas 
promessas. É necessário conhecer Deus, seu imenso amor pelo ser humano, a maneira 
como através da história preparou a salvação, de toda a humanidade, para ter a esperança 
de que Ele está conosco. 

Esperar em Deus é, assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas 
uma certeza de onde olhar, para onde colocar o foco de nossa vida. Bem diz o Salmo 121: 
“olho para os montes, de onde virá o meu socorro?”.  E no próprio Salmo encontramos 
a resposta: “o meu socorro virá do nome do Senhor, que fez o céu e a terra”. Portanto, a 
virtude da esperança precisa caminhar com a virtude da fé. 

Aquele que conhece Deus sabe que deve esperar e esperançar n’Ele, o que quer dizer 
que a virtude da esperança precisa ser vivida com a virtude da fé. É a virtude da esperança 
que nos faz ver o mundo com outros olhos. É a virtude da esperança que fica nos cutucando 
e questiona: será que meus projetos me levam para Deus? Do que realmente preciso para 
estar mais próximo de Deus? Enfim, será que meus pensamentos, intenções e atitudes me 
preparam para estar constantemente na presença Deus? Onde e em quem coloco minha 
esperança? 

Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

- Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da esperança!

 
FELIZ MÊS DE FEVEREIRO!

 FEVEREIRO – TEMA: VIRTUDE DA ESPERANÇA

Fevereiro Roxo 
Mês da prevenção 

ao Lúpus, à Fibromialgia 
e ao Mal de Alzheimer
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor”  –  O mundo contemporâneo, multifacetado e em constante 
mudança, é atravessado por múltiplas crises. Estas são de várias naturezas: crises econômicas, 
financeiras, de trabalho; crises políticas, democráticas, de participação; crises ambientais e 
naturais; crises demográficas e migratórias, etc. Os fenômenos provocados por tais crises revelam 
diariamente o seu caráter dramático. A paz é constantemente ameaçada e, juntamente com as 
guerras travadas entre exércitos, difunde-se a insegurança causada pelo terrorismo internacional, 
cujos ataques provocam sentimentos de desconfiança recíproca e ódio, assim como favorecem 
o desenvolvimento de sentimentos populistas, demagógicos, que correm o risco de agravar os 
problemas, favorecendo a radicalização do conflito entre culturas diferentes. Guerras, conflitos e 
terrorismo são algumas vezes a causa, outras vezes o efeito das desigualdades econômicas e da 
injusta distribuição dos bens da criação. (Educar ao Humanismo Solidário, nº. 3)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir para mudar os conflitos, as brigas, o mal-estar?
Ensino Médio – O que você pode fazer para contribuir na construção de uma nova civilização? 

Jesus só nos pede que tenhamos confiança e fé n’Ele: “Vá para casa, para junto dos seus e 
anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você.” (Mc 5,19)

Oração: Senhor, conheces o meu coração e sabes que em Ti confio, ensina-me a contribuir para 
uma nova civilização humana, a civilização do amor. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Hoje festejamos a apresentação de Jesus no Templo. O que isso quer dizer para quem é cristão? 
–  A Festa da Apresentação de Jesus no templo, chamada de festa da purificação de Nossa 
Senhora, também festa das luzes ou de Nossa Senhora da Luz, acontece após quarenta dias do 
nascimento de Jesus. A festa da apresentação de Jesus expressa a total entrega, por parte dos 
pais e/ou responsáveis, do próprio filho a Deus. Maria apresenta a Deus o filho Jesus, oferece-o, 
isto é uma oferta sem volta, ou seja, é renunciar dar um destino para o seu filho. Começa aqui, de 
certa forma, o mistério do sofrimento de Maria,  que chega ao seu máximo quando ela vê o Filho 
pregado na cruz. O gesto dos pais e/ou responsáveis, Maria e José, que oferecem integralmente 
Jesus, se traduz em tantos gestos de hoje. Vamos pensar e refletir sobre os pais e/ou responsáveis 
e mães que precisam simplesmente confiar em Deus, pois não têm oportunidade e condições de 
propor um destino aos seus filhos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você consegue e de que forma entregar sua vida para Deus?
Ensino Médio – Que compromissos você precisa ter neste ano e que podem ajudar a criar novas 
oportunidades para os jovens de hoje?

Na Apresentação de Jesus ao Templo o sacerdote Simeão teve um novo olhar e viu a 
oportunidade de acontecer um mundo melhor para todos. “O Espírito Santo tinha revelado a 
Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias. Os pais e/ou responsáveis levaram 
o menino Jesus, Simeão tomou o menino nos braços, e louvou a Deus.” (Lc 2,26-27)

Oração: Senhor, hoje é dia de Te acolher como Menino, como fez Simeão. Ajuda-nos para que 
possamos Te acolher em nossos corações e em nossa vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O valor do outro  – Era uma vez uma rosa muito bonita, que se sentia envaidecida ao saber 
que era a mais linda do jardim. Mas começou a perceber que as pessoas somente a observavam 
de longe. Acabou se dando conta de que, ao seu lado, sempre havia um sapo e por essa razão 
ninguém se aproximava. Indignada diante da descoberta, ordenou ao sapo que fosse embora. O 
sapo, muito humildemente, disse: está bem, se é assim que você quer. Algum tempo depois o 
sapo passou por onde estava a rosa, e se surpreendeu ao vê-la acabada, sem folhas nem pétalas. 
Penalizado, disse: que coisa horrível, o que aconteceu com você? A rosa respondeu: é que, desde 
que você foi embora, as formigas me desfolharam e agora não voltarei a ser o que era. O sapo 
respondeu: quando eu estava por aqui, comia todas as formigas que se aproximavam de ti. Por 
isso é que você era  a mais bonita do jardim. Todos temos algo a aprender ou a ensinar e ninguém 
nunca deve desvalorizar ninguém. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – De que forma você reconhece a importância de seus amigos e colegas em 
sua vida?
Ensino Médio – O que você faz e como reconhece a presença, a ajuda, o cuidado e as considerações 
de seus colegas e amigos? 

Jesus reconheceu cada um de seus discípulos e os enviou, dois a dois, em missão e “recomendou 
que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão; nem pão, nem sacola, nem dinheiro.” 
(Mc 6,8)

Oração – Jesus, ajuda-nos a compreender que a maior riqueza que temos é contar uns com os 
outros, na caminhada da nossa vida. Amém! 

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Um Pacto Global de Educação – Para celebrar os cinco anos da Encíclica Laudato Si’ do Papa 
Francisco, foi lançado o projeto: “Reconstruir o Pacto Educativo Global”. O pacto educativo global, 
proposto pelo Papa Francisco, quer ser a possibilidade real de fazer uma aliança de cuidado, de 
respeito, e zelo pela “Casa Comum”, possibilitando a formação de pessoas plenas, capazes de 
amar e de ser amadas, que sejam promotoras de diálogos e de encontros, e que reconstruam as 
relações fraternas no presente, mas que tenham um olhar de esperança do futuro. A Educação é 
o meio mais eficaz de criação e de promoção da fraternidade. O Papa Francisco explica: “Juntos, 
procuremos encontrar soluções, iniciar sem medo processos de transformação e olhar para o 
futuro com esperança. Convido a cada um para ser protagonista desta aliança, assumindo o 
compromisso pessoal e comunitário de cultivar, juntos, o sonho de um humanismo solidário, que 
corresponda às expectativas do homem e ao desígnio de Deus.” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você acredita que é possível fazer um pacto educativo global? 
Ensino Médio – Como é que os jovens podem contribuir para um pacto educativo global? 

Jesus fez um pacto de vida que preocupava aqueles que não respeitavam seus semelhantes e 
não viviam na retidão. “O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha-se tornado famoso. 
Herodes disse: “Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou.”” 
(Mc 6,14;16)

Oração – Senhor, ajuda-nos a construir com nossa postura de estudantes um Pacto Global de 
Educação para que se faça presente o cuidado, respeito e zelo pela nossa “Casa Comum”, o 
Planeta Terra. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Combinados básicos de convivência  –  Seja alegre e comunicativo. Um “bom dia”, um “obrigado” 
e um “alô” custam pouco e rendem muito. Não economize sorrisos: de todas as moedas circulantes 
no comércio da vida, o sorriso é a que compra a maior porção de alegria pelo menor preço. E 
não compre brigas, pois elas sempre saem caras. Interesse-se pelos outros. Só assim os outros 
lhe acharão interessante também. Seja um bom conversador deixando que os outros falem mais. 
Seja otimista. Faça aos outros, em lugar de críticas, quantos elogios puder fazer honestamente. 
As pessoas, de um modo geral, esperam ser elogiadas. Não fale mal, por trás, nem perca uma 
oportunidade de reconciliação dando o primeiro passo, pois nada lhe garante que no dia seguinte 
um de seus desafetos não seja a única pessoa capaz de “salvar sua vida”. Compreenda que as 
pessoas que pensam diferente estão sinceramente convencidas de que o errado é você, ou seja, 
respeite as opiniões alheias, mesmo que sejam opostas às suas. Afinal, ser educado é o primeiro 
passo para ser sofisticado, e não existe nada melhor do que conviver com pessoas agradáveis, 
interessantes e finas, não é mesmo? (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem bom relacionamento com os colegas e com as pessoas em geral? 
Ensino Médio – Como você trata seus colegas? Como você trata seus pais e/ou responsáveis? 
Como você trata aqueles e aquelas que têm ideias e posturas diferentes das suas?

Jesus, é o exemplo de amigo que dá atenção, ajuda e acode a quem precisa. “Iam de toda a 
região, levando os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus 
estava. E todos os que tocaram, ficaram curados.” (Mc 6,55-56)

Oração – Senhor, rogo para que me ajudes a ser respeitoso com todos. Que eu saiba priorizar a 
boa convivência e o respeito aos que são diferentes e aos que pensam diferente de mim. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Entender toda a vida que nos circunda  – O famoso mergulhador italiano Enzo Maiorca estava 
mergulhando no mar quente de Siracusa e conversava com sua filha Rossana que estava no barco. 
Pronto para submergir, sentiu algo bater ligeiramente nas costas. Virou-se e viu um golfinho. 
Percebeu então que ele não queria brincar, mas expressar alguma coisa. O animal mergulhou e 
Enzo o seguiu. A cerca de 12 metros de profundidade, preso em uma rede abandonada, havia 
outro golfinho. Maiorca rapidamente pediu à filha que apanhasse suas ferramentas de mergulho. 
Em poucos minutos os dois conseguiram libertar o golfinho que, no limite das forças, conseguiu 
emergir, emitindo um “grito quase humano”, assim descreveu Maiorca. Um golfinho pode resistir 
debaixo d’água até 10 minutos, depois se afoga. O golfinho liberto, ainda atordoado, foi controlado 
por Enzo, Rossana e o outro golfinho. Depois veio a surpresa: Era uma fêmea de golfinho, que logo 
deu à luz um filhote. O macho circulou-os e, parando à frente de Enzo, lhe tocou na bochecha, 
como se fosse um beijo, num gesto de gratidão. Enzo Maiorca terminou sua intervenção dizendo: 
“até que o homem aprenda a respeitar e a dialogar com o mundo animal, nunca poderá conhecer 
o seu verdadeiro papel nesta Terra.” (Autor desconhecido, reescrito)  

Ensino Fundamental – Como você se relaciona com a natureza e com os animais? 
Ensino Médio – Que postura e que atitudes em você demonstram que você respeita e defende 
toda e qualquer vida da natureza?

Para o dia de hoje Jesus diz que muitas vezes: “esse povo me honra com os lábios, mas o 
coração deles está longe de mim. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a 
tradição dos homens.” (Mc 7, 6; 8)

Oração – Senhor, ajuda-me para que eu saiba cuidar e respeitar toda a Criação. Que eu possa 
contribuir na defesa, preservação e respeito pela vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Viver em harmonia – Pequenas modificações podem surtir muito efeito e mudar a vida das 
pessoas.  Ser receptivo induz a  uma resposta positiva, assim como ser amável, gentil, transmitir 
confiança, simpatia, apreço e consideração pelas pessoas, pois todos gostam de ser bem 
tratados. Um sorriso abre janelas para a alma. Todos devem começar pelo seu interior e pelo seu 
ambiente, o que certamente irradiará sentimentos positivos ao seu redor. Um ponto importante é 
a tolerância, que faz com que o indivíduo aceite o outro com suas qualidades e defeitos, aceitando 
as diferenças e respeitando-as. Com isto é possível ver com mais facilidade as qualidades do outro 
e valorizá-las. Assim fazendo, teremos atitudes que gostaríamos que tivessem conosco, o que 
torna a convivência mais harmoniosa, mais fácil, mais proveitosa para todos e consequentemente 
mais feliz, pois quando passamos a desejar a felicidade do outro é porque nos despojamos de 
sentimentos egoístas e transcendemos, atingimos um nível que permite melhor entendimento, 
melhor comunicação, interação, vivenciando situações que fazem brotar sentimentos que 
aproximam e unem as pessoas. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você já fez hoje para contribuir com a beleza deste dia?
Ensino Médio – Como você pode fazer ser hoje um novo e melhor dia, para a sua vida e a vida 
dos outros?

Diz Jesus que o bem é algo que vem e está dentro de nós. “Escutem todos e compreendam: 
o que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura; as coisas que saem de dentro da 
pessoa é que a tornam impura.” (Mc 7,14-15)

Oração – Senhor, que Tua sabedoria me acompanhe e ilumine para que eu possa fazer de hoje um 
novo e melhor dia para mim e para os que convivem comigo.  Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O que é e para que servirá a proposta da “economia de Francisco”? – O Papa Francisco 
diz que é preciso inspirar uma nova economia para escolher Deus, como bússola da nossa vida, 
tornando-se pobre com os pobres e irmãos de todos. O Papa propõe aos jovens a construção de 
novos caminhos, buscando a solução dos problemas estruturais da economia mundial. Para isso, 
é preciso questionar as “leis” econômicas que produzem desigualdade e exclusão, compreender 
que elas são fruto de decisões políticas e que, portanto, podem ser questionadas e transformadas. 
Trata-se de construir uma nova economia à medida do homem e para o homem. Em síntese, o 
objetivo do Papa é que tenhamos no mundo uma economia socialmente justa, economicamente 
viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir na busca de uma economia mais justa em casa? 
Ensino Médio  – O que significa para você uma economia socialmente justa?

A gratuidade de Jesus para com as pessoas era tanta que não passava em branco. “Entrou 
numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar 
escondido.” (Mc 7,24)

Oração – Jesus, que a bondade prevaleça em nosso coração. Que nossas posturas e ações sejam 
opções e decisões para a construção de uma economia mais justa. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

As sementes  – Duas sementes descansam lado a lado no solo fértil da primavera. A primeira 
semente disse: Eu quero crescer! Quero enviar minhas raízes às profundezas do solo e fazer meus 
brotos rasgarem a superfície da terra. Quero abrir meus botões como bandeiras anunciando a 
chegada da primavera. Quero sentir o calor do sol em meu rosto e a benção do orvalho da manhã 
em minhas pétalas! E assim ela cresceu. A segunda semente disse: Tenho medo. Se eu enviar 
minhas raízes às profundezas, não sei o que encontrarei na escuridão. Se rasgar a superfície dura, 
posso danificar meus brotos. E se eu deixar que meus botões se abram e um caracol tentar comê-
los? E se abrir minhas flores e uma criança me arrancar do chão? Não é muito melhor esperar 
até que eu me sinta segura? E assim ela esperou. Uma galinha ciscando no solo da primavera, a 
procura de comida, encontrou e rapidamente comeu a semente à espera de segurança. (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental –  Você busca sempre dar o melhor de si para os colegas... para a sua família...?
Ensino Médio – Em que situações você costuma se arriscar? Por quem você arriscaria dar a sua 
vida?

Jesus na sua bondade arriscou-se pelo bem de todos. “Estavam muito impressionados e 
diziam: “Jesus faz bem todas as coisas. Faz os surdos ouvir e os mudos falar.”” (Mc 7,37)

Oração – Senhor, confiaste-me muitos dons e talentos. Que eu abra o meu coração ao Teu amor 
e seja uma pessoa gentil no meu falar e nas minhas ações. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Fazer um Pacto Educativo Global – O que é isso? O Pacto Educativo Global é um chamado do 
Papa Francisco para que todas as pessoas no mundo, instituições, igrejas e governos priorizem uma 
educação humanista e solidária, como modo de transformar a sociedade. No dia 15 de outubro de 
2020 o Pacto foi lançado no Vaticano e, desde então, todo o globo tem se mobilizado para discutir, 
movimentar e tornar o pacto educativo global concreto, tanto em políticas educacionais como nas 
mais diferentes ações institucionais. O pacto educativo global é um convite do Papa Francisco, um 
chamado a todos para cuidar das fragilidades do povo e do mundo em que vivemos. Este convite 
não é dirigido apenas aos cristãos, mas a todos os cidadãos do mundo. O pacto foca na educação 
e na formação dos jovens, tornando-os protagonistas diretos para serem construtores do bem 
comum e da paz. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe o que é e para que serve fazer um pacto? 
Ensino Médio – Você está informado, sabe o que é e tem acompanhado o andamento da proposta 
do Pacto Educativo Global?

Jesus é o sinal de um pacto de Deus para com a humanidade. “Para tentá-lo pediam-lhe um 
sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: ‘Por que essa geração pede um 
sinal? Eu garanto a vocês: a essa geração não será dado nenhum sinal.’” (Mc 8,11-12)

Oração – Senhor, que eu seja capaz de me comprometer com o pacto educativo global, sendo 
protagonista na construção do bem comum e da paz. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Estrelas ao mar  – Era uma vez um escritor que morava em uma praia tranquila, próximo a uma 
colônia de pescadores. Todas as manhãs ele caminhava à beira do mar para se inspirar e à tarde 
ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando pela praia, viu um vulto ao longe que parecia 
dançar. Ao chegar perto, reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas-do-mar da 
areia, para, uma a uma, jogá-las de volta ao oceano, para além de onde as ondas quebravam. 
“Por que você está fazendo isto?”, perguntou o escritor. “Você não vê?”, explicou o jovem, que 
alegremente continuava a apanhar e jogar as estrelas ao mar, “A maré está vazando e o sol está 
brilhando forte, elas irão ressecar e morrer se ficarem aqui na areia.” O escritor espantou-se com 
a resposta e disse com paciência: “Meu jovem, existem milhares de estrelas-do-mar espalhadas 
pela praia. Você joga algumas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer de qualquer 
jeito. De que adianta tanto esforço, não vai fazer diferença?” O jovem se abaixou e apanhou mais 
uma estrela na praia, sorriu para o escritor e disse: “Para esta aqui faz”, e jogou-a de volta ao mar. 
(Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Você assume e cumpre suas tarefas de estudante e as de sua casa?
Ensino Médio – Você é um jovem comprometido com uma causa e se preocupa em fazer a diferença 
neste mundo?

Diz Jesus que para melhorar a realidade é preciso fazer a partilha de nossos dons. “Vocês têm 
olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti cinco pães 
para cinco mil pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços?” (Mc 8,18-19).

Oração – Senhor Deus, dá-nos a graça da alegria que alimenta e embeleza a vida. Ensina-nos e 
ajuda-nos a sermos adolescentes e jovens alegres, do bem e da paz. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Faça a sua parte  – Em um certo lugar do Oriente, um Rei resolveu criar um lago diferente para as 
pessoas do seu povoado. Ele quis criar um lago de leite. Então pediu para que cada um de seus 
súditos levasse apenas um copo de leite e com a cooperação de todos, o lago seria preenchido. O 
Rei muito entusiasmado esperou até a manhã seguinte para ver o seu lago de leite. E qual não foi 
a sua grande surpresa, na manhã seguinte viu um lago cheio de água e não de leite. Consultou o 
seu conselheiro que o informou que as pessoas do povoado tiveram todas o mesmo pensamento. 
“No meio de tantos copos de leite, se só o meu for de água, ninguém vai notar”. É o que acontece 
muitas vezes em nossa vida, onde por comodismo uns esperam pelos outros. Faça a sua parte, não 
espere pelos outros. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você colabora com os colegas, com os professores e na sua casa?
Ensino Médio – Você se liga naquilo que deve fazer em casa, na escola, na sua comunidade e 
cumpre com suas obrigações de jovem?

Jesus, ajude-nos a curar as nossas cegueiras, dando-nos a plena visão. “Então Jesus pôs de 
novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas 
as coisas com nitidez, mesmo de longe.” (Mc 8,24-25)

Oração – Senhor, que eu torne o mundo um lugar muito melhor fazendo o que me cabe como 
filho, estudante e cidadão. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao  Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ele pensou em você – Quando Deus criou o Universo, luz, água, seres vivos, dando forma à 
matéria, vendo que tudo era muito bom, Ele pensou em você para continuar a Obra da Criação. 
Quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele pensou em você, convidando-
lhe a viver em plenitude, crescendo em idade, sabedoria e graça. Quando conduziu seu povo 
pelo deserto, levando-o à páscoa da libertação, Ele pensou em você, em todas as suas lutas e 
sofrimentos para poder tornar-se livre. Quando convocou e enviou profetas, para denunciar e 
anunciar em seu nome, Ele pensou em você, deixando-lhe a proposta-testemunho de ser sua 
palavra, sua presença e seu grito, frente às injustiças contra os mais pequeninos. Quando convidou 
a jovem Maria para ser a mãe de Jesus, Ele pensou em você, que tantas vezes responde sim 
aos seus convites. Quando se fez gente, em Jesus, Ele pensou em você, na sua necessidade de 
contemplar o testemunho de alguém que, por amor aos seus, é capaz de dar a própria vida. 
Quando ressuscitou, Ele pensou em você, na força que a vida nova é capaz de transmitir, na 
certeza que você agora tem, apesar das contradições do mundo. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode se aproximar mais de Jesus?
Ensino Médio – Você acredita que Deus pensou em você? Como você sente a presença de Deus 
em sua vida?

Se somos discípulo de Jesus também precisamos responder quem é Ele para nós. “Então Jesus 
perguntou-lhe: “E vocês, quem dizem que eu sou?” Pedro respondeu: ““Tu és o Messias. ”” (Mc 8,29)

Oração – Senhor, tem misericórdia de nós. Transforma nossos egoísmos em generosidade e ajuda-
-nos a sempre querer e fazer o bem. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma lenda Árabe  – Dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem 
discutiram. O outro ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia:  – “Hoje meu melhor amigo me 
bateu no rosto”. No entanto seguiram viagem e chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. 
O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, porém foi salvo pelo amigo, ao se recuperar 
começou a escrever numa pedra:  –”Hoje meu melhor amigo salvou minha vida”. Intrigado, o 
amigo perguntou:  – Por que depois que lhe bati você escreveu na areia, e agora escreveu na 
pedra? Sorrindo o outro amigo respondeu:  – Quando um grande amigo nos ofende, devemos 
escrever na areia, onde os ventos do esquecimento e do perdão se encarregam de tudo apagar, 
porém, quando o amigo nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra do coração, onde vento 
nenhum do mundo pode apagar. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental –  Você perdoa seus colegas e amigos?
Ensino Médio – Qual sua postura e que atitudes você tem frente a ofensas e injustiças? 

Você é capaz de dar sua vida por causa de Jesus? “Se alguém quer me seguir, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas 
quem perde a sua vida por causa da Boa Notícia, vai salvá-la.” (Mc 8,34-35)

Oração  – Senhor, Tu  que és o caminho, sê nosso guia e companheiro nos caminhos do diálogo 
e do perdão. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O cuidado com a Casa de todos – Na encíclica Laudato Si’ o Papa Francisco convida a todos a 
cooperarem com o cuidado da Casa Comum e a enfrentarem juntos os desafios que se apresentam. 
“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. 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” (no. 13). A proposta do pacto educativo global por uma nova educação renova o 
convite para o diálogo no qual todos possam colocar seus talentos e habilidades na construção 
de uma educação que vise desenvolver uma nova solidariedade universal e mais acolhedora. O 
objetivo, disse o Papa, é “reavivar o compromisso em prol e com as gerações jovens, renovando 
a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, diálogo construtivo 
e mútua compreensão”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir para fazer neste ano uma educação mais 
aberta ao diálogo?
Ensino Médio – Como você e sua sala de aula podem contribuir neste ano concretamente com o 
cuidado da Casa Comum? Elencar sugestões de cuidados com a Casa Comum e eleger algumas 
para a sala assumir no decorrer do ano.

É preciso orar e unir-se a Deus. “Os discípulos lhe perguntaram à parte: “Por que nós não 
conseguimos expulsar o espírito?” Jesus respondeu: “Essa espécie de demônios não pode 
ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração.”” (Mc 9,28-29)

Oração  – Faz, Senhor, que encontremos em Tua  Palavra Sagrada a orientação para iluminar 
nossos caminhos na busca do diálogo construtivo. Amém.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

As lições da ponte – Para que serve uma ponte? Para ligar comunidades, transportar mercadorias, 
abreviar caminhos. No dia a dia da vida, as pontes fazem tanta falta. Há muita separação entre 
indivíduos, famílias, sociedades e nações. Tantos abismos de incompreensão separando as pessoas. 
Tantos mal-entendidos e tantas faltas de diálogo. Vamos construir a ponte do diálogo: que une pais e/
ou responsáveis e filhos, irmãos com irmãos. A ponte do perdão: que reconcilia e esquece as injúrias. 
A ponte da compreensão: que gera justiça. A ponte do Evangelho: que leva Jesus aos irmãos. A ponte 
da fraternidade: que leva socorro aos necessitados. A ponte do sorriso: que desarma o mal humor. A 
ponte da amizade: que aproxima. A ponte da sinceridade: que encurta as distâncias. Os muros devem 
cair. Sejamos pontes que unem e não abismos que separam. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você precisa fazer na escola e em casa para melhor ser uma ponte?
Ensino Médio – Como você pode ser ponte na sua sala de aula e na escola?

Para ser ponte é necessário tornar-se o menor, o que serve o outro. “Então Jesus se sentou, 
chamou os Doze e disse: “Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último, e ser aquele 
que serve a todos.” (Mc 9,35 )

Oração – Senhor Jesus, ajuda-nos a ser pontes. Fortalece-nos para a prática do respeito e da 
defesa do bem comum. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“Construir novos caminhos” – A proposta chamada “a economia de Francisco” trata-se de um 
encontro mundial, em referência a São Francisco de Assis que no Séc. XIII deixou toda a sua 
fortuna para abraçar a igualdade e a irmandade com a natureza. São Francisco se despojou de 
todos os bens materiais e escolheu Deus como bússola da sua vida, tornando-se irmão de todos. 
Sua decisão deu origem a uma visão econômica que permanece atual. O Papa Francisco convidou 
jovens empreendedores, economistas, para fazer um pacto, no espírito de São Francisco, a fim 
de que a economia de hoje e de amanhã seja mais justa, fraterna, sustentável e com um novo 
protagonismo juvenil. Neste pacto, está a construção de novos caminhos buscando a solução 
dos problemas da economia mundial. Para isso, é preciso questionar as “leis” econômicas que 
produzem desigualdade e exclusão, compreender que elas são fruto de decisões políticas e que, 
portanto, podem ser questionadas e transformadas. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você vive a sustentabilidade em sua casa e na sala de aula?
Ensino Médio – Como você pode, com suas ações, ser protagonista de novos caminhos de 
sustentabilidade para o Planeta, e de maior igualdade entre as pessoas?

A gratuidade dos pequenos gestos mostra que o principal é ajudar.  “Eu garanto a vocês: 
quem der para vocês um copo de água porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber 
sua recompensa.” (Mc 9,41)

Oração – Senhor, peço que me ajudes a consumir com consciência e a cuidar com sustentabilidade 
das Obras da Criação que nos deste. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ser protagonista  –  “Não deixem que outros sejam os protagonistas da mudança. Vocês são os 
protagonistas do futuro”, disse o Papa durante uma das Jornadas Mundiais da Juventude. “Estou 
certo de que vocês não querem viver a ilusão de uma liberdade que se deixa arrastrar pela moda 
e pelas conveniências do momento. Sei que vocês apontam para o alto, para decisões definitivas 
que dão pleno sentido à vida”. O verdadeiro Campo da Fé precisa ser dos jovens, ainda de acordo 
com o Papa Francisco. “Não estaria o Senhor querendo nos dizer que o verdadeiro campo da fé 
não é um lugar geográfico, mas sim nós mesmos?” Para ser um “campo da fé”, de acordo com 
o Papa, é preciso aceitar a palavra de Jesus, deixar que ela entre em nossa vida e permitir que 
germine e cresça em nós. Oração e auxílio aos que precisam são passos que configuram o ser 
jovem. Que tipo de terreno queremos ser? Cada um responda em seu coração: tenho valor ou sou 
covarde?” O papel de cada um é importante para a construção de um mundo novo e mais bonito. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você tem um coração preparado para contribuir com o projeto de Jesus?
Ensino Médio – Você é que tipo de terreno? Você tem um projeto de vida que vai contribuir para 
melhorar o mundo?

Para melhorar o mundo precisamos cortar as coisas ruins pela raiz. “Se o seu pé é ocasião de 
escândalo para você, corte-o. É melhor você entrar para a vida sem um dos pés, do que ter 
os dois pés e ser jogado no inferno.” (Mc 9,45)

Oração – Senhor, que nossas ações transformem o ambiente onde vivemos para que seja mais 
bonito e mais feliz para todos. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO – Luiz Versiglia, em 1906, chefiou a primeira expedição 
salesiana à China, realizando assim uma repetida profecia de Dom Bosco. Tendo fundado em Macau 
a casa salesiana, abriu a missão de Shiu Chow e em abril de 1920 foi sagrado o primeiro Bispo do 
lugar. Sábio e incansável, verdadeiro pastor, totalmente dedicado ao seu povo. Demonstrando 
ser mais pai do que autoridade, dava o exemplo do trabalho e da caridade. Callisto Caravario, 
ainda jovem religioso foi enviado para a China para trabalhar nas missões salesianas. Ordenado 
sacerdote salesiano, acompanhou seu bispo Luís Versiglia na atividade missionária. Em fevereiro 
de 1930, acompanhando o bispo e um catequista na área de Shiu Chow, foram feitos prisioneiros, 
por um grupo de guerrilheiros que queriam abusar de uma catequista. Ele e o bispo se opuseram 
e foram mortos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você se interessa por conhecer a vida de Salesianos e Salesianas que 
deram a vida para defender alguém ou alguma situação?
Ensino Médio – Qual e como é seu compromisso de cidadão e de cristão? 

É sempre Deus que atua em nossa vida e Jesus pede que “O que Deus uniu, o homem não 
deve separar.” (Mc 10,9)

Oração – Senhor, continuamos nossa caminhada com confiança. Guiados por Tua  presença, 
queremos contribuir, assim como Luiz Versiglia e Callisto Caravario, na defesa dos que são 
perseguidos e sofrem injustiças. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma comunidade para sonhar juntos  – Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe 
viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer, entre todos, 
um anseio mundial de fraternidade. Entre todos: «Aqui está um ótimo segredo para sonhar e 
tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente; precisamos 
duma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a 
olhar em frente. Como é importante sonhar juntos! Sozinho, você corre  o risco de ter miragens, 
vendo aquilo que não existe; é juntos que se constroem os sonhos». Sonhemos como uma única 
humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que 
nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a 
própria voz, mas todos irmãos. (Fratelli Tutti, no. 8) 

Ensino Fundamental – Que importância tem para você participar de uma comunidade?
Ensino Médio – Você participa de uma comunidade? O que você pode fazer para melhorar a sua 
comunidade escolar?

Para Jesus, o Reino de Deus é uma comunidade de partilha. “Jesus olhou para ele (o jovem) 
com amor, e disse: “Falta só uma coisa para você fazer: vá, venda tudo, dê o dinheiro aos 
pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.”” (Mc 10,21)

Oração – Senhor, que sejamos fortalecidos na vida entre amigos e irmãos. Que sejamos construtores 
de verdadeiras comunidades de convivência e apoio. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ESPERANÇA.

TODOS: Luiz VERSIGLIA e Callisto CARAVARIO, nossos patronos do mês de fevereiro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da ESPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de fevereiro
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude do AMOR DE DEUS, A 
CARIDADE.

O amor de Deus, a caridade, é a virtude que nos faz ir ao encontro dos outros, e, especialmente, 
dos pequenos, dos pobres, dos doentes, dos abandonados. Pois “a caridade cristã a todos se 
estende sem discriminação de raça, condição social ou religião; não espera qualquer lucro ou 
agradecimento. E assim como Deus nos amou com um amor gratuito, também, pela caridade, 
sejamos solícitos, amando-nos com o mesmo zelo de Deus.” (Ad Gentes, 12)

Com a caridade somos convidados a testemunhar o amor de Deus na história da humanidade 
e aqui onde vivemos, em nosso meio. Pela prática da caridade, somos chamados a sair de nós 
mesmos e ir ao encontro dos que mais necessitam. A virtude da caridade, o amor de Deus, 
nos faz ir ao encontro das necessidades do nosso próximo, disponibilizando o nosso tempo, 
dons e recursos materiais para socorrer a quem precisa de atenção, cuidado e acolhimento 
e exercemos o mandamento de Jesus, que nos pede: “amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei!” (Jo 15,12). 

Assim, o exercício da virtude da caridade, o amor de Deus, é o primeiro dever do discípulo 
de Jesus que reconhece no próximo a face de Jesus. Mediante a caridade o cristão torna 
visível o amor de Deus pelas pessoas e pelas situações da vida. A caridade não é apenas um 
gesto ou um ideal, mas constitui o prolongamento da presença de Jesus, que se dá a si mesmo 
em prol do bem dos que mais precisam. 

A caridade pode ser exercida de diversas maneiras: desde um aperto de mão a um menor 
abandonado, uma refeição a um faminto, uma visita a presidiários, a companhia a um doente 
no hospital, uma conversa com um idoso, ouvir o outro com atenção e, até mesmo, com um 
sorriso de acolhimento e de perdão.

Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

– São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do amor de Deus, a caridade!

 
FELIZ MÊS DE MARÇO!

MARÇO – TEMA: VIRTUDE DO AMOR DE DEUS, A CARIDADE

Março azul marinho 
Mês do Combate ao 
Câncer de Intestino
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Carnaval – Já dizia o nosso querido Dom Bosco que para ser um bom cristão e honesto cidadão 
é preciso que se tenha uma alegria verdadeira. E alegria combina com carnaval. Carnaval é uma 
festa muito antiga que nasceu na Europa, mas que brilha e ganha formas especiais na nossa cultura 
brasileira. Aqui que se incorporaram diferentes e alegres músicas, ritmos, danças e alegorias que 
fazem um mar de festa e muito espetáculo pelo Brasil a fora. E ser alegre é distribuir alegrias, 
o que só traz saúde e felicidade, tanto para quem distribui como para quem recebe. Na alegria 
também viveu Jesus entre os seus. No relato dos evangelhos o encontramos alegre e feliz e é 
isso que Ele quer também para cada um de nós. No carnaval também nós brincamos, cantamos, 
sambamos, extravasamos a nossa alegria e recebemos a alegria de outros. Carnaval é tempo de 
viver e celebrar a alegria que, de forma saudável, dá sabor para a vida. Vamos rir, dançar, brincar, 
festejar com muita responsabilidade. Afinal, é carnaval! 

Ensino Fundamental  – Como você vive a virtude da alegria?
Ensino Médio – O que é a alegria para você? O que você precisa para viver a alegria?

E o discípulo de Jesus sempre será contemplado com a alegria. “Jesus respondeu: “Eu garanto 
a vocês: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, por causa de mim e da 
Boa Notícia, vai receber cem vezes mais.”” (Mc 10,29-30)

Oração – Senhor, ajuda-nos a celebrar a festa do carnaval com alegria e respeito. Que possamos 
transmitir a Tua bondade e acolhimento nestes dias de alegria. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quarta-feira de Cinzas e Quaresma – Hoje iniciamos o período da quaresma. Quaresma é o 
tempo de fazer um caminho que nos reconduz ao encontro com Deus. Quaresma é para, mais uma 
vez, receber o abraço de Deus, nosso Pai, que nos renova por dentro, que limpa nosso coração. 
Para viver como seus filhos amados, Deus nos fez. Também “para amar e deixarmo-nos amar e 
caminhar rumo à Páscoa de Jesus”, disse o Papa Francisco. Viver a quaresma é fazer a estrada que 
nos leva a alegria verdadeira. E o gesto das cinzas que hoje celebramos nos faz lembrar que fomos 
tirados da terra, somos feitos de pó. Sim, somos pó, mas estamos nas mãos amorosas de Deus. Ele 
que soprou sobre nós a vida e quer que continuemos a bem vivê-la. Para o cristão, viver o período 
da quaresma é sentir novamente o sopro de Deus renovando a vida.

Ensino Fundamental  – O que você vai fazer para se aproximar mais de Jesus nesta Quaresma?
Ensino Médio – Como pessoa e cidadão, qual será sua ação concreta de Quaresma neste ano?

Deus dará a cada um a devida recompensa de suas ações. “Prestem atenção! Não pratiquem 
a justiça de vocês diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, 
vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu.” (Mt 6,1)

Oração – Senhor, ajuda-nos a melhor viver estes dias, para que nos preparem para celebrar a Tua  
Páscoa entre nós. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Campanha da Fraternidade – O objetivo da Campanha da Fraternidade deste ano é promover 
o diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da nossa fé cristã. O tema “Fraternidade e 
Educação” irá nos ajudar a pensar e propor ações para que a educação seja melhor para todos. 
O lema deste ano, “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31, 26), é para nos dizer que sem 
sabedoria e amor não se faz uma educação que sirva para melhorar o mundo. Agora vamos 
conversar um pouco: 

Ensino Fundamental – Você sabe o que é e para que serve uma Campanha da Fraternidade?
Ensino Médio  – Você sabe o que é e para que serve uma Campanha da Fraternidade?
O que você pode fazer para desenvolver uma atitude constante de diálogo?

Jesus volta a nos alertar, dizendo: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome 
cada dia a sua cruz, e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem 
perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará.” (Lc 9, 23-24)

Professor: Peçamos que Jesus nos ampare para que possamos segui-Lo e nos faça bons estudantes 
comprometidos com o conhecimento que transforma e melhora a vida. (O professor projeta ou 
todos repetem na sequência.) Para isso, rezemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade.

Oração da Campanha da Fraternidade 2022  – Pai Santo,/ neste tempo favorável de 
conversão e compromisso,/ dá-nos a graça de sermos educados/ pela Palavra que li-
berta e salva./ Livra-nos da influência negativa/ de uma cultura em que a educa-
ção não é assumida/ como ato de amor aos irmãos/ e de esperança no ser huma-
no./ Renova-nos com a Tua  graça/ para vencermos o medo,/ o desânimo e o cansaço,/ 
e ajuda-nos a promover/ uma educação integral,/ fraterna e solidária./ Fortalece-
-nos,/ para que sejamos corajosos/ na missão de educar para a vida plena em famí-
lia,/ em comunidades eclesiais missionárias,/ nas escolas, nas universidades/ e em to-
dos os ambientes./ Ensina-nos a falar com sabedoria/ e educar com amor!/ Faz com 
que a Virgem Maria,/ Mãe educadora,/ com a sabedoria dos pequenos e pobres,/ 
nos ajude a educar/ e servir com a pedagogia do diálogo,/ da solidariedade e da paz./ Por Je-
sus, vosso Filho amado,/ no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A oração alienada  –  Certa vez, o filho de um rabino estava rezando no quarto de sua casa. Na 
esquina próxima, havia uma criança chorando. O rabino entrou no quarto e disse: “Filho, você está 
ouvindo o choro da criança?” O jovem respondeu: “Não, pai, porque eu estou em oração”. O pai 
falou: “Quem reza corretamente, escuta até uma mosca voando em torno de si”.  A oração correta 
nos leva ao amor, leva-nos ao zelo e à defesa da vida humana. A oração abre os nossos ouvidos e 
os nossos olhos para vermos e ouvirmos os nossos irmãos em necessidade. Ela nos faz ouvir até o 
choro de uma criança que está sendo ameaçada. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você costuma rezar ou orar? Sua oração leva você a ajudar quem precisa?
Ensino Médio – Você reza ou ora? Para que serve sua oração? Na sua oração os outros estão 
presentes? 

Assim são os discípulos de Jesus, os que buscam a Deus: “Então os discípulos de João se 
aproximaram de Jesus, e perguntaram: “Nós e os fariseus fazemos jejum. Por que os teus 
discípulos não fazem jejum?” Jesus respondeu: “Vocês acham que os convidados de um 
casamento podem estar de luto, enquanto o noivo está com eles?”” (Mt 9,14-15)

Oração – Senhor Jesus, ensina-me rezar. Que a oração me faça abrir o coração para estar atento, 
e sempre atender às necessidades dos que mais precisam. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

04 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O sucesso, a fartura, ou o amor?  – Certa vez, um senhor, que morava na roça, ao sair fora de 
sua casa, viu três pessoas passando na estrada. Eram dois homens e uma mulher. Como estavam 
com aparência de cansados, o homem foi até eles e disse: “Entrem na minha casa. Assim vocês 
poderão tomar uma água e descansar um pouco”. Um deles respondeu: “Acontece que só pode 
entrar um de nós. Qual você convida?” O homem perguntou: “Quem são vocês?” A mulher disse: 
“Eu sou a fartura”. Um dos homens falou: “Eu sou o sucesso”. E o outro: “E eu sou o amor”. O 
homem ficou em dúvida. Convidar a fartura seria ótimo. O sucesso também. E o amor, nem se fala. 
Pediu licença e entrou em casa para consultar a esposa. Esta pensou, e disse: “Convide o amor”. 
O homem voltou e convidou o amor para entrar. Entretanto, olhando para trás, viu que os outros 
dois vinham também. Então perguntou: “Mas não era só um de vocês que vinha?” Um deles 
respondeu: “Se o senhor convidasse a fartura, só iria ela. O mesmo se convidasse o sucesso. Mas 
quando alguém convida o amor, vamos nós três”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Hoje é dia de um gesto, um olhar, um sorriso, um sinal de amor. Como você 
pode demonstrar amor aos seus colegas?
Ensino Médio – Como você pode demonstrar hoje, fazer um gesto concreto, de amor a alguém 
próximo que está triste ou em uma situação difícil?  

Os discípulos disseram a Jesus: “Senhor, quando foi que lhe vimos com fome e lhe demos de 
comer, com sede e lhe  demos de beber? Então o Rei lhes responderá: “Eu garanto a vocês: 
todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o 
fizeram.”” (Mt 25,37;40)

Oração – Senhor, ensina-nos a confiar na Tua bondade para com cada um de nós. Que nos façamos 
Teus filhos, filhos que realmente acreditam em Ti. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 
 

07 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Por que precisamos lembrar e comemorar hoje o dia Internacional da Mulher? – O Dia Internacional 
da Mulher é comemorado mundialmente no dia 08 de março. A data ressalta a importância da 
mulher na sociedade e a história de lutas de mulheres para ter reconhecido e garantido seus 
direitos de menina, mulher, mãe, profissional e vocacionada para cuidar e defender a vida. É 
comum nesse dia as pessoas homenagearam as mulheres com flores, presentes, mensagens e 
frases, mas isso é muito pouco. A mulher precisa ter reconhecido seus direitos e respeito acima 
e antes de tudo. Nestes dias vários eventos são dedicados aos temas da igualdade de gênero, 
violência contra a mulher, conquistas e histórias de luta, feminismo, maternidade e tantos outros. 
Sabemos que ter um dia dedicado ao reconhecimento da luta dos direitos das mulheres não 
garante que todas sejam ouvidas, reconhecidas e respeitadas. Nós somos a geração que temos a 
oportunidade de nos educar e preparar para ter uma sociedade mais igualitária e justa com toda 
e qualquer mulher do Planeta. 

Ensino Fundamental   – Escreva o nome das mulheres que são especiais para você. Que gesto você 
pode fazer hoje, demonstrando a importância destas mulheres para sua vida?
Ensino Médio – Que posturas em você demonstra um profundo respeito pelas mulheres? O que 
você precisa fazer ainda para demonstrar sua consideração por toda e qualquer mulher?

Disse Jesus que não basta palavras. “Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, 
como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não 
sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam antes que vocês 
façam o pedido.” (Mt 6,7-8)

Oração – Por todas as mulheres, hoje oramos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 
Bendita sois Vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O chocolate quente e as canecas   – Certa vez, um grupo de jovens foi visitar um velho professor 
aposentado, que eles admiravam muito. Como fazia frio, o professor resolveu oferecer aos 
visitantes chocolate quente. Após o chocolate ser preparado, ele tomou uma jarra cheia da bebida 
e uma variedade de canecas. Algumas eram de porcelana, outras de vidro e outras bem simples, 
de alumínio. Convidou cada um a se servir. Quando todos já estavam com o chocolate em mãos, 
o professor compartilhou seu pensamento: “Percebem que as canecas caras e bonitas foram as 
escolhidas, e que as mais simples e pobres foram deixadas na bandeja? No entanto, o chocolate 
é o mesmo em todas as canecas. Muitas vezes, esta é a razão de nossos problemas. Valorizamos 
muito o exterior e pouco ligamos para o interior, para o que está dentro do outro. A caneca na 
qual você está bebendo não acrescenta nada à qualidade da bebida. A vida é o chocolate quente, 
a caneca é o dinheiro, as roupas, a posição social... Assim como as canecas, essas coisas não 
mudam a qualidade de vida de vocês”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você dá mais valor na sua vida? O que é mais importante para você 
viver bem e feliz?
Ensino Médio – Como jovem, qual seu foco de vida? O que você faz concretamente para atingir 
suas metas? Você confia em Deus para atingir seus objetivos de vida?

Jesus é o mais importante sinal, para que possamos crer em Deus. “De fato, assim como Jonas foi 
um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração.” (Lc 11,30)

Oração – Senhor Jesus, ajuda-nos a dar valor ao que realmente nos sustenta. Que estejamos 
voltados para os valores que recebemos de Deus. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – Professores, Educadores, Pesquisadores, Jovens, Lideranças Educativas, 
Famílias e todos os que se preocupam com a educação estão convidados para formar uma “aldeia 
educativa” em prol da Educação que formará as novas gerações. Papa Francisco explica em sua 
mensagem: “Numa aldeia assim, é mais fácil encontrar a convergência global para uma educação 
que saiba fazer-se portadora duma aliança entre todos os componentes da pessoa: entre o estudo 
e a vida; entre as gerações; entre os professores, os alunos, as famílias e a sociedade civil, com as 
suas expressões intelectuais, científicas, artísticas, desportivas, políticas, empresariais e solidárias. 
Uma aliança entre os habitantes da terra e a “casa comum”, à qual devemos cuidado e respeito. 
Uma aliança geradora de paz, justiça e aceitação entre todos os povos da família humana, bem 
como de diálogo entre as religiões.” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Por que será que o Papa Francisco quer fazer um pacto global pela educação?
Ensino Médio  – Para que serve um pacto global pela educação? Você acredita que um Pacto 
Global pode chamar a atenção do mundo e melhorar a educação para todos?

A nossa confiança precisa estar em Deus. “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.” (Mt 7,7) 

Oração – Senhor, ensina-nos a confiar em Ti e a nos empenhar para que aconteça de verdade um 
pacto global pela educação. Ilumina-nos para colaborar com a infância e a juventude, especialmente 
com os mais fragilizados. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Período da Quaresma – Quaresma é um tempo para nos recolocar no caminho da nossa própria 
vida. São quarenta dias para nos perguntar qual é nossa tarefa neste mundo. É um tempo de ir 
ao encontro do outro. Para ouvir, acolher, ser solidário e, especificamente neste ano, aprender 
a dialogar para que façamos acontecer um novo jeito de fazer educação. Isso nos lembra, tanto 
a Campanha da Fraternidade, como o Pacto Educativo Global. Quaresma é ainda um tempo 
para nos perguntar como nos relacionamos e cuidamos do ambiente onde vivemos. Este caminho 
supõe, antes de tudo, cooperar com o próprio Deus. Ele conta com cada um de nós para continuar 
a sua obra da Criação. Para isso, precisamos romper com a falta de sustentabilidade que habita 
em nossos corações, nos afastar de tudo aquilo que nos separa de Deus e que prejudica o nosso 
bem-estar coletivo. A finalidade da quaresma, portanto, é ser um tempo de preparação para a 
Páscoa de Jesus. Mas, não só isso, é antes de tudo um tempo de preparação para participar e 
fazer acontecer na nossa prática a Páscoa de Jesus.

Ensino Fundamental  – Como é vivida a quaresma em sua casa? O que você pode fazer para que 
a quaresma ajude a melhorar a sua vida em família?
Ensino Médio – Quaresma para o cristão é um tempo de recolocar as atitudes e intenções. Que 
atitudes e intenções você precisa rever e colocar em prática?

Disse Jesus: “Se você for até o altar para levar a sua oferta, e aí se lembrar de que o seu 
irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar, e vá primeiro fazer as 
pazes com seu irmão; depois, volte para apresentar a oferta.” (Mt 5,23-24)

Oração – Senhor Jesus, ensina-nos a melhor viver o período da quaresma. A cuidar dos que 
sofrem, precisam de ajuda e a servir uns aos outros. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, rogaa por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O movimento pelo clima que movimentou o mundo – Em agosto de 2018, uma adolescente 
sueca começou a faltar às aulas toda sexta. Não ficava em casa, não. Saia para protestar em frente 
ao Parlamento do seu país e lá cobrar ações concretas de seus parlamentares, contra a crise 
climática. A ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, é considerada hoje uma jovem inspiradora 
de um movimento de estudantes que levou a terceira greve global pelo clima. Para isso, Greta 
percorreu uma trajetória de vida. Ela contou que tinha  8 anos quando, na escola, ouviu falar 
pela primeira vez sobre aquecimento global e disse ter ficado assustada com a falta de ação 
dos adultos. Contou, ainda, que o temor em relação ao meio ambiente foi um dos fatores de 
um período bem depressivo em sua vida e no qual deixou de ir à escola por um tempo. Aos 11 
anos, ela foi diagnosticada com a síndrome de Asperger, um nível de autismo. Depois de pesquisar 
e combinado com os pais e/ou responsáveis, sobre a crise climática, a estudante começou em 
2018 a deixar de ir às aulas nas  sextas-feiras para protestar. O ato solitário ganhou apoio nas redes 
sociais e foi seguido pelo mundo sob o nome de “Fridays For Future”. Hoje Greta já discursou em 
diversos eventos internacionais  como a COP24, a Conferência do Clima da ONU, e o Fórum 
Econômico Mundial. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental   – Você se preocupa e faz suas ações concretas em benefício do cuidado com 
o clima do Planeta?
Ensino Médio – O que pode fazer um jovem ter compromisso com a melhora do mundo que 
vivemos? Qual seu compromisso para cuidar do nosso Planeta?

Jesus nos pede: “Sejam misericordiosos, como também o Pai de vocês é misericordioso. Não 
julguem, e vocês não serão julgados; não condenem, e não serão condenados; perdoem, e 
serão perdoados.” (Lc 6,36-37)

Oração – Senhor, escuta a nossa oração e faça nosso coração e desejos serem inquietos com as 
causas do Planeta que vivemos. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A escola na vida de Greta Thunberg   – Greta contou em várias entrevistas para jornais e revistas 
que a primeira vez que ouviu falar em mudança climática foi na escola. O fato e a forma da escola 
tratar do assunto da mudança climática sensibilizaram muito Greta e a partir de um vídeo/filme, 
sobre plásticos nos oceanos e ursos afetados pelo aquecimento global, tomou a decisão de fazer 
alguma coisa. Disse: “Meus colegas ficaram preocupados, mas quando o filme terminou, foram 
pensar em outras coisas. Eu não consegui. As imagens ficaram na minha cabeça”. Depois disso, 
Greta conta que passou por um período de depressão, na qual a preocupação com o futuro 
era um fator que a atordoava e foi determinante. Neste período, Greta foi diagnosticada com 
síndrome de Asperger, uma forma de autismo. Ela conta que deixou de ir à escola por algum 
tempo e recebeu todo apoio dos pais e/ou responsáveis. Aproveitou e pesquisou mais a fundo 
e conheceu melhor o que significa o aquecimento global. Este foi o tema que a inquietou e a 
fez virar o jogo. Teve espaço de muitas conversas e foi ouvida pelos seus pais e/ou responsáveis. 
Assim, os convenceu sobre a existência de uma crise climática e que ela precisava fazer algo. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conversa com seus pais e/ou responsáveis sobre o que aprende na 
escola e suas preocupações? 
Ensino Médio – Os conhecimentos que você aprende na escola ajudam a querer mudar o mundo? 
No que você contribui na sala de aula para colocar em prática os conhecimentos que recebe?

Disse Jesus: “Quanto a vocês, nunca se deixem chamar de mestre, pois um só é o Mestre de 
vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de Pai, pois um só é o Pai 
de vocês, aquele que está no céu.” (Mt 23,8-9)

Oração  – Senhor, olha para nós e ajuda-nos a não desperdiçar o tesouro do conhecimento. 
Ensina-nos a ser responsáveis colocando na prática os conhecimentos que recebemos. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A Síndrome de Asperger não impediu Greta de atuar e protestar – Greta diz que a síndrome de 
Asperger, considerada por muitos um limite para levar a vida normalmente, pode ter contribuído 
para que ela colocasse seu foco e preocupação na proteção do clima. Diz Greta: “Tenho síndrome de 
Asperger, e isso significa que meu cérebro funciona de um jeito um pouco diferente. Eu vejo as coisas 
em preto e branco, com lógica. Talvez, se eu não fosse tão estranha, então eu teria me distraído com 
o jogo social que as pessoas jogam. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta quando alguém fala uma 
coisa e faz outra. E esse é o caso com as mudanças climáticas.” A mãe de Greta, Malena Ernman, é 
uma reconhecida cantora de ópera e o pai, Svante Thunberg, é um ator e produtor cultural. Foi com 
a ajuda deles que Greta começou a promover mudanças, e as primeiras foram dentro de casa. Ela 
convenceu sua mãe a nunca mais viajar de avião para não contribuir com a emissão de gases. Além 
disso, a família também deixou de comer carne. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Com quais  atitudes dentro de casa você pode contribuir para melhorar o Planeta?
Ensino Médio – Você tem prioridades na sua vida nesse momento? Onde você coloca o seu foco 
e como luta pelo que deseja?

Jesus chamou seus discípulos e disse: “Vocês sabem: os governadores das nações têm poder 
sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim: quem 
de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês; e quem de vocês quiser ser 
o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês.” (Mt 20,25-27)

Oração – Senhor, concede-nos força e coragem para nos desprendermos de tudo o que possa 
atrapalhar o Teu  melhor projeto para a nossa vida. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao  Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O protesto solitário de Greta Thunberg – Greta começou seus protestos em agosto de 2018. 
Na época, era apenas uma adolescente de trancinhas, tinha 15 anos. Com o apoio dos pais e/ou 
responsáveis, resolveu faltar à escola e protestar sozinha em frente ao Parlamento sueco contra a crise 
climática. E isso se repetiu semanalmente, durante mais de um ano. Disse Greta: “No começo, era só 
eu e meu cartaz. Depois eu publiquei no Twitter e no Instagram e mais pessoas começaram a aparecer. 
O plano era sentar no Parlamento. E durante três semanas não deu repercussão alguma, ninguém 
notou nada, não chamou mesmo a atenção de nem uma pessoa. No fim de três semanas eu decidi 
continuar. O fato de ninguém parecer se importar, ou fazer qualquer coisa sobre isso, parecia absurdo 
para mim. Então eu decidi agir, eu mesma.” Acontece que o simples ato da adolescente rapidamente 
inspirou jovens de todo o mundo a aderirem ao movimento, que ficou conhecido como “Fridays For 
Future”. E aí aconteceu a primeira mobilização que culminou em uma primeira greve global em 15 
de março de 2018. Naquela ocasião, para quem lembra e talvez tenha até participado, milhares de 
estudantes foram às ruas para protestar, inclusive no Brasil. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual o valor de lutar por algo que queremos e que pode ajudar o Planeta?
Ensino Médio – Como você pode se envolver, participar e contribuir com o “Fridays For Future”? 
O que sua sala de aula pode fazer para melhorar o Planeta?

A parábola do rico e o pobre questiona a quem costumamos escutar. E na conclusão diz: “Se 
eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não 
ficarão convencidos”. (Lc 16,31)

Oração  – Senhor, quero agradecer pelas graças e misericórdias que me são dadas diariamente. 
Que eu saiba me orientar pelo caminho do amor e do conhecimento.  Amém.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A importância de existência de Greta Thunberg para o Planeta – Greta disse em várias entrevistas 
que a escola em que estuda não era favorável a ela faltar às aulas todas as sextas-feiras. Mas que 
mediante seu compromisso e seriedade, os próprios professores colaboram com seu movimento 
ajudando que ela recuperasse os conhecimentos, tratados às sextas-feiras. Algo que conta muito 
é que ela mesma escreve seus próprios discursos, mostra para sua família, discute com seus 
professores, consulta especialistas em clima e ainda ouve a opinião de outras pessoas antes de 
apresentá-los publicamente. Diz Greta: “Os adultos ficam dizendo: ‘devemos dar esperança aos 
jovens’. Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu 
quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os 
dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês 
ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque ela está incendiando.” (Greta Thunberg em 
Davos. Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que a atitude de Greta Thunberg lhe inspira?
Ensino Médio – Quais são as causas do Planeta que você e os colegas de sala se propõem defender 
e fazer algo concreto por elas? 

Jesus disse às pessoas que o seguiam: “Vocês nunca leram na Escritura: ‘A pedra que os 
construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante; isso foi feito pelo Senhor, 
e é admirável aos nossos olhos’?” (Mt 21,42)

Oração – Senhor, que a partilha de nossos dons e capacidades nos ajude a tomar mais consciência 
para cuidar e proteger a nossa Casa Comum, o Planeta Terra. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – Humanizar a educação significa perceber que é preciso 
renovar o pacto educativo entre as gerações. Por tais razões, as escolas são chamadas a respeitar 
a família como a primeira sociedade natural, e a pôr-se ao seu lado. Uma educação humanizada 
não se limita a fornecer um serviço de formação, mas cuida dos seus resultados no quadro geral 
das capacidades pessoais, morais e sociais dos participantes no processo educativo; não pede 
simplesmente ao professor para ensinar e ao aluno para aprender, mas exorta cada um a viver, 
estudar e agir de acordo com as premissas do humanismo solidário; não prevê espaços de 
divisão e contraposição mas, pelo contrário, oferece lugares de encontro e debate para realizar 
projetos educativos válidos; trata-se de uma educação sólida e aberta, que derruba os muros da 
exclusividade, promovendo a riqueza e a diversidade dos talentos individuais e expandindo o 
perímetro da própria sala de aula, a cada âmbito da experiência social em que a educação pode 
gerar solidariedade, partilha, comunhão.  (Educar ao Humanismo Solidário, nºs. 9 e 10)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir para uma educação de partilha?
Ensino Médio – Como você pode contribuir para construir espaços de encontro na escola?

Disse Jesus: “Eu garanto a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.” (Lc 4,24)

Oração – Senhor Jesus, vem em nosso auxílio. Toma sob a Tua proteção as nossas necessidades e 
intenções. Protege, cuida e ampara nossos projetos. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ainda estamos na Quaresma – Se ainda vivemos o tempo da quaresma precisamos nos preparar 
bem para compreender e vivenciar o mistério da morte e ressureição de Jesus. Para isso, é importante 
termos momentos para parar, pensar e rever o que fazemos com a nossa vida. Pois quaresma é tempo 
de perguntar para nós mesmos: o que pode ainda ser melhor e contribuir mais com a vida do outro e 
do planeta? Temos, assim, a oportunidade de olhar para as nossas atitudes e saber como tratamos as 
pessoas e como respeitamos o ambiente onde vivemos. Agora, é tempo de rever e recolocar os valores 
essenciais para viver bem e feliz. Quaresma é este tempo de identificar as ações que não contribuem 
com o bem e fazer um propósito de sermos mais generosos com as pessoas e com o Universo que 
Deus nos deu de presente. Uma atitude de quaresma é...

Ensino Fundamental  – Ficar menos tempo nas mídias sociais e conversar mais com seus pais e/ou 
responsáveis e familiares conversando, trocando ideias, ouvindo.
Ensino Médio  – Ficar menos tempo nas mídias sociais e discutir com pessoas de suas relações, 
intensificando o exercício do diálogo, de conversar e ouvir.

Disse Jesus que o nosso perdão deve ser sem limites. “Pedro aproximou-se de Jesus, e perguntou: 
“Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes?” Jesus 
respondeu: “Não lhe digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete.”” (Mt 18,21)

Oração – Senhor, ilumina, inspira e nos guia a todos, para que encaremos com entusiasmo o 
desafio de viver entre nós o verdadeiro amor. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O cuidado com a nossa Casa – Diz o Papa Francisco: “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. O movimento ecológico mundial já percorreu um longo e rico caminho, 
tendo gerado numerosas agregações de cidadãos que ajudaram na consciencialização. Infelizmente, 
muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise ambiental acabam, com frequência, 
frustrados não só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse dos outros. As atitudes 
que dificultam os caminhos de solução, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à 
indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas soluções técnicas. Precisamos de nova 
solidariedade universal. Como disseram os bispos da África do Sul, “são necessários os talentos e o 
envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus”. Todos 
podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no cuidado da criação, cada um a partir da sua 
cultura, experiência, iniciativas e capacidades.” (Laudato Si’, nº. 14)

Ensino Fundamental  – Quais são as atitudes da sala de aula que mostram a colaboração para o 
cuidado da Casa Comum?
Ensino Médio – Concretamente, como a sala de aula tem colocado em prática o cuidado com a 
Casa Comum? No que ainda precisa ter mais atenção, melhorar e investir?

Disse Jesus: “Eu lhes garanto: se a justiça de vocês não superar a dos doutores da Lei e dos 
fariseus, vocês não entrarão no Reino do Céu.” (Mt 5,20)

Oração – Obrigado Senhor pelo sentimento de amor que colocas em nossos corações para que 
cuidemos da nossa Casa Comum. Amém.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Os maratonistas Abel Mutai e Ivan Fernandez  – O corredor queniano Abel Mutai estava a 
poucos metros da linha de chegada. Por uma ilusão de ótica, confundiu-se com os sinais e parou, 
pensando que tinha terminado a corrida. O jovem espanhol Ivan Fernandez estava mesmo atrás 
dele e, ao perceber o que estava acontecendo, começou a gritar para o Queniano para continuar a 
correr. Mutai não sabia espanhol e não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. 
Percebendo o que estava ocorrendo, Fernandez pegou Mutai pelo braço, o empurrou para a frente 
e o levou para a vitória. Um repórter perguntou a Ivan: “Por que você fez isso?” Ivan respondeu: 
“Meu sonho é que um dia possamos ter algum tipo de vida comunitária onde empurramos a 
nós mesmos e também a outros para vencer.” O repórter insistiu: “Mas por que você deixou o 
Queniano ganhar?” Ivan respondeu: “Eu não o deixei ganhar, ele ia ganhar. A corrida era dele.” O 
repórter insistiu e perguntou novamente: “Mas você poderia ter ganho!” Ivan olhou para o repórter 
e respondeu: “Mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra desta medalha? O que 
a minha mãe pensaria disso?” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Para você qual é o valor mais importante para a sua vida?
Ensino Médio – Para você qual é o principal mérito da sua vida? Qual é a sua maior honra? O que 
as pessoas que o conhecem diriam deste seu mérito e honra?

Disse Jesus: “Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o Reino de Deus 
chegou para vocês.” (Lc 11,20)

Oração – Senhor, que saibamos e possamos aprender que é o valor da honestidade e da 
transparência que nos dá a paz e a tranquilidade. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua  proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes  as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês, que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A Anunciação do Senhor, o Deus da vida anunciado por um Anjo do Senhor – “Eis que você 
conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho 
do Altíssimo.” (Lc 1,31) “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a Sua vontade.”  (Lc 
1, 38) O anúncio a Maria de Nazaré da Encarnação do Filho de Deus mostra que Ele vem ao nosso 
mundo fazendo-se humano como nós. Pelo sim de Maria, manifesta-se a maior expressão do amor 
de Deus, por cada um de nós, por toda a humanidade. Maria de Nazaré foi a jovem contemplada, 
a escolhida, para ser a Mãe de Deus. Diante do anúncio do anjo Gabriel, Ela se submete num 
ato de fé e de grande humildade. Demonstra Maria, sua confiança total em Deus fazendo-se 
instrumento d’Ele, nos acontecimentos que hão de vir. Assim, pelo seu consentimento, Maria 
aceitou a dignidade e a honra de ser a Mãe de Deus, mas também de participar dos sofrimentos 
e sacrifícios de Jesus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conhece uma pessoa que é um exemplo de humildade? O que é humildade?
Ensino Médio – Para você, para que serve e no que contribui a virtude da humildade?

Disse o anjo Gabriel: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você! ‘Não tenhas 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.’” (Lc1,28;30-31)

Oração – 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 de nossa morte. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma estrada florida  – Uma professora que dava aulas numa área rural, todos os dias de manhã 
tomava o ônibus na cidade e se dirigia para a escola. E à tarde voltava. Com o tempo, ela começou 
a observar melhor e a achar a estrada muito árida, feia, sem vida e monótona. Então decidiu 
juntar sementes de flores e todos os dias as jogava nas margens da estrada, pela janela do ônibus. 
Vieram as chuvas e aquelas sementes brotaram, cresceram e começaram a dar flores. Logo, em 
pouco tempo, a estrada mudou completamente. Ficou toda bela, colorida,  florida. Tornou-se, 
assim, a estrada mais bonita e famosa do município. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você faz para  florir a vida de seus amigos? Que tipo de flores você 
semeia para seus amigos?
Ensino Médio – Você se preocupa em florir os espaços por onde passa? O que você já fez 
concretamente que tornou o ambiente em que vive mais bonito e tranquilo?

Um funcionário do rei implorou a Jesus: “Senhor, desce, antes que meu filho morra!” Jesus 
disse-lhe: “Pode ir, seu filho está vivo.” O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora.”” 
(Jo 4,49-50)

Oração – Senhor, Te louvamos por todas as Tuas Criaturas. As Criaturas que fizeste são repletas da 
Tua presença e da Tua ternura. Louvado sejas, ó Senhor, por todas as Criaturas. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quem foi e o que fez de importante José de Arimateia?  – São José de Arimateia foi 
contemporâneo de Jesus, na Palestina. Após o ato de crucifixão de Jesus, José de Arimateia não 
teve receio algum, e menos ainda medo, de dirigir-se ao governador Pôncio Pilatos, pedindo 
o corpo de Jesus, a fim de dar a Ele uma sepultura digna e honrosa. Para isso, foi ajudado por 
Nicodemos, que, publicamente e com muita coragem, despregou Jesus da Cruz. Evidentemente 
que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos foram muito mal vistos pelas autoridades da 
época e acabaram colocando em risco a própria vida. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você achou importante na história de José de Arimateia? 
Ensino Médio – Quando é para prevalecer o bem comum, você tem coragem de colocar e defender 
suas posições? Como você age, mediante as injustiças?

A vida vale mais que toda e qualquer lei. “Jesus disse: “Levante-se, pegue sua cama e ande.” 
No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar.” (Jo 5,8-9)

Oração – Senhor, que a Teu exemplo, possamos aprender a passar dos receios e medos para o 
compromisso do respeito à vida. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A melhor forma de rezar  –  Um rapaz entrou numa igreja que estava vazia, foi até o primeiro 
banco e começou a jogar cinco facas para cima, uma depois da outra e, numa agilidade incrível, 
pegava todas pelos cabos, sem deixar nem uma cair no chão e sem se ferir. Eram facas afiadas, 
que brilhavam no ar. Uma senhora entrou na igreja e ao ver aquela cena ficou assustada. Foi até 
o padre que logo veio e os dois observavam a cena. O padre aproximou-se dele e perguntou: 
“Por que você está fazendo isso?” O moço respondeu: “Eu não sei rezar e perguntei para uma 
catequista como que reza. Ela disse: ‘Faça o que você sabe de melhor para Deus, que Ele gosta’. 
“Eu trabalho em um circo e o que eu sei de melhor é jogar facas. Por isso vim aqui hoje rezar”. 
O padre pôs a mão no ombro dele e falou: “Pode continuar rezando e que Deus o abençoe. Mas 
cuidado para não se machucar, ou machucar alguém”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você reza diariamente? Como é sua oração diária? 
Ensino Médio – Você dá o melhor que tem e que faz para Deus? Como você apresenta para Deus 
o que tem de melhor?

Disse Jesus: “Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a 
vida a quem ele quer dar. O Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho todo o poder de julgar, 
para que todos honrem o Filho, da mesma forma que honram o Pai.” (Jo 5,21-23)

Oração – Senhor Jesus, vela pelo nosso bem. Ensina-nos a apresentar nossos melhores dons para 
que sejam fortalecidos e abençoados. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A atitude solidária  – Cada dia é-nos oferecida uma nova oportunidade, uma etapa nova. Não devemos 
esperar tudo daqueles que nos governam. Gozamos dum espaço de corresponsabilidade capaz de 
iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e no  apoio das 
sociedades feridas. Hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, de 
ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos, em vez de fomentar ódios e 
ressentimentos. Alimentemos o que é bom, e coloquemo-nos a serviço do bem. Procuremos os outros 
e ocupemo-nos da realidade que nos compete, sem temer a dor nem a impotência, porque naquela 
está todo o bem que Deus semeou no coração do ser humano. As dificuldades que parecem enormes 
são a oportunidade para crescer, e não a desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição. Mas 
não o façamos sozinhos, individualmente. Cuidemos da fragilidade de cada homem, cada mulher, cada 
criança e cada idoso, com a mesma atitude solidária e solícita, a mesma atitude de proximidade do 
bom samaritano. (Fratelli Tutti, nos. 77, 78 e 79)

Ensino Fundamental  – O que você pode fazer para que os outros  sejam mais felizes? 
Ensino Médio – O que você faz e como pode se responsabilizar pela alegria e pelo bem dos que 
convivem com você?

Falou Jesus: “As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. 
E o Pai que me enviou deu testemunho a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem 
viram a sua face. Desse modo, a palavra dele não permanece em vocês, porque vocês não 
acreditam naquele que ele enviou.” (Jo 5,37-38)

Oração – Em preparação à nossa Páscoa, digamos todos juntos.  – Pai nosso, que estais no céu. 
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 e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal. Amém!!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude do 
AMOR DE DEUS, A CARIDADE.

TODOS: São José de Arimateia, nosso patrono do mês de março, roga por nós e ajuda-nos  a viver 
a virtude do AMOR DE DEUS, A CARIDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de março



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

março

75

abril



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

março

76

Neste mês nos propomos a pensar, refletir, e aprofundar a virtude da JUSTIÇA.
A virtude da justiça é aquele desejo interior intenso que nos leva a querer e a fazer o 

bem e a viver o amor. Justiça é, pois, a virtude que nos faz dar a Deus e ao próximo o 
que lhes é devido, seja na dimensão individual, como no aspecto social. 

Assim, a virtude da justiça sempre tem duas referências. Uma primeira que é ser justo 
para com Deus, e, como consequência, a outra que é ser justo para com o próximo. Mas 
as duas andam totalmente juntas, porque a virtude está na pessoa e, seja com Deus ou 
com o próximo, a atitude é a mesma. 

Portanto, é a virtude da justiça que regula nossa convivência, que possibilita o bem 
comum, que defende a dignidade humana e que preserva sempre os direitos e deveres 
de cada um. Da justiça é que brota a paz e é onde o amor se faz possível, pois se rege 
pelo respeito à igualdade da dignidade das pessoas. Da justiça também brota a gratidão 
e o bem querer, já que é a virtude que faz respeitar os direitos do outro e estabelece 
relações humanas harmoniosas, que promovem a equidade e o bem comum.

É fato que a virtude da justiça é um dos ideais humanos mais buscados, já que a 
mesma estabelece uma ordem pessoal e social, mediante a igualdade que deve ser dada 
a todos. Assim, a virtude da justiça não é uma virtude apenas individual, que começa 
e termina no indivíduo, mas, ao contrário, é uma virtude que dirige e orienta tanto as 
relações, quanto as ações humanas em geral.

Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude 
da JUSTIÇA.

 – São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a 
virtude da justiça!

 
FELIZ MÊS DE ABRIL!

ABRIL – TEMA: VIRTUDE DA JUSTIÇA

Abril Azul 
Mês da 

Conscientização 
sobre o Autismo
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – A vocação à solidariedade convida as pessoas do século 
XXI a confrontarem-se com os desafios da convivência multicultural. Nas sociedades globais 
convivem diariamente cidadãos de tradições, culturas, religiões e concepções de mundo diferentes, 
e daí surgem muitas vezes incompreensões e conflitos. Em tais circunstâncias, as religiões são 
frequentemente consideradas estruturas de princípios e valores monolíticos, intransigentes, 
incapazes de conduzir a humanidade à sociedade global. A Igreja Católica, pelo seu lado, “nada 
rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo», e é seu dever «anunciar a cruz de 
Cristo como sinal do amor universal de Deus e como fonte de toda a graça”. Está igualmente 
convencida de que, na verdade, as dificuldades geralmente são o resultado de uma ausência de 
educação para o humanismo solidário, baseada na formação da cultura do diálogo. (Educar ao 
Humanismo Solidário, no. 11)

Ensino Fundamental  – Como você pode viver a cultura do diálogo?
Ensino Médio – Qual é seu compromisso com uma educação que seja de qualidade?

Jesus, o enviado de Deus, nos diz: “Será que de fato vocês me conhecem e sabem de onde 
eu sou? Eu não vim por mim mesmo. Quem me enviou é verdadeiro, e vocês não o conhecem. 
Mas eu o conheço, porque venho de junto dele, e foi ele quem me enviou”. (Jo 7,28-29)

Oração – Senhor, que o Teu gesto de sacrifício por todos  transforme  nosso egoísmo  em 
generosidade. Abre nossos corações à Tua palavra e ajuda-nos a fazer o bem a quem precisar. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

As aranhas protetoras - Um missionário estava em um país estrangeiro, anunciando o Evangelho. 
E começou a ser perseguido por um grupo de fanáticos. Esse grupo dirigiu-se à vila rural onde o 
missionário estava com a intenção de matá-lo. Avisado, antes que o grupo chegasse, o missionário 
fugiu a pé por um caminho de terra. Quando os perseguidores chegaram à vila, alguém lhes 
informou que o missionário havia saído por aquele caminho. Foram atrás. A certa altura, o homem 
de Deus ficou cansado e escondeu-se numa caverna. Logo que ele entrou, as aranhas teceram 
uma linda teia na entrada da caverna. Quando os perseguidores passaram por ali, ao verem a teia 
de aranha, disseram entre si: “Nesta caverna ele não entrou, pois se tivesse entrado teria rompido 
essa teia de aranha”. E foram embora. Com isso, o missionário ficou salvo. Salvo por uma teia de 
aranha. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você acredita que Deus o protege?
Ensino Médio – Como você experimenta concretamente a proteção de Deus em sua vida?

A misericórdia com uma pecadora fez Jesus se levantar e dizer: “Quem de vocês não tiver pecado, 
atire nela a primeira pedra. Eu também não a condeno. Pode ir, e não peques mais.” (Jo 8,7;11)

Oração – Jesus, que possamos compreender o amor que tens por cada um de nós. Ensina-nos a 
transformar o nosso egoísmo em generosidade. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A formiga e o grão de trigo  – Durante a colheita, um grão de trigo caiu no chão e esperou que 
a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-la para o formigueiro.  Por 
favor, me deixe em paz! Protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você no formigueiro, disse a 
formiga, se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome no inverno. Mas eu sou uma 
semente viva, reclamou o trigo, não fui feito para ser comido. Eu devo ser enterrado no solo para 
que uma nova planta possa crescer. Talvez, disse a formiga, mas isso é muito complicado para mim. 
E continuou a arrastar o trigo. Ei, espere! Disse o trigo. Tive uma ideia. Vamos fazer um acordo! Um 
acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa no campo e, no ano que vem, eu lhe dou 
cem grãos. Você está brincando, disse a formiga descrente. Não, eu lhe prometo cem grãos iguais a 
mim no próximo ano. Cem grãos de trigo para desistir de apenas um? Disse a formiga desconfiada. 
Como você vai fazer isso? Não me pergunte, respondeu o trigo, é um mistério que não sei explicar. 
Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, que deixou o grão de trigo em seu lugar. E, no ano 
seguinte, quando a formiga voltou, o trigo tinha mantido sua promessa. Tinha ali cem grãos de trigo. 
(Leonardo da Vinci Fábulas e Lendas, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você confia naquilo que dizem seus pais e/ou responsáveis e professores?
Ensino Médio – Você é capaz de conversar e de argumentar suas posturas? Como você lida com 
as orientações de seus pais e/ou responsáveis e professores?

Jesus é o enviado do Pai para mostrar o Plano de Deus para a humanidade. “Aquele que me 
enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele.” Eles não compreenderam 
que Jesus falava a respeito do Pai.” (Jo 8,26-27)

Oração – Senhor, abre nossos corações e concede-nos a esperança e a paz da Tua presença em 
nosso meio para nos conduzir e orientar. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco  – Trata-se de repensar a função da 
economia na sociedade. Afinal, a economia em princípio deve servir para vivermos melhor, e não 
para estarmos a seu serviço. Parece que está se chegando a uma visão de bom senso, um reordenar 
dos argumentos. Uma  economia a serviço do bem comum  implica que seja economicamente 
viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Este triplo objetivo define 
um novo equilíbrio e outra forma de organização. O desafio não é o de falta de recursos. O que 
hoje produzimos é amplamente suficiente para uma vida digna e confortável para todos. Nosso 
problema não é de capacidade de produção, e sim de saber o que produzir, para quem e com 
quais impactos ambientais. O grande desafio é o da governança do sistema, desafio sem dúvida 
técnico, mas, sobretudo ético e político. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Como você colabora com a economia em sua casa?
Ensino Médio – Para você, o que é uma economia a serviço do bem comum?

Jesus disse: “Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho 
dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele que me enviou.” (Jo 8,42)

Oração – Jesus, cria em mim o compromisso com a vida digna e justa para todos. Concede-me a 
Tua  humildade, paciência e amor para também participar da Tua  Ressurreição. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz  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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quem precisa arrisca  – Um homem estava viajando a pé numa região deserta, e se perdeu. 
Depois que tinha bebido toda a água do seu corote, devido ao sol e ao calor, sentiu sede. E agora? 
Onde encontrar água para beber? Ficou preocupado. Quando já estava quase desfalecendo, viu 
uma casa velha abandonada. Contornando-a, deparou-se, no fundo, com uma cisterna bem funda. 
Dava para ele ver a água lá embaixo. Havia uma bomba à manivela, e um cano que descia até a 
água. Mais que depressa, o homem girou a manivela. Mas não veio água! Olhando de lado, ele 
viu uma garrafa cheia de água. E, grudado nela havia um bilhete que dizia: “Desatarraxe a porca 
do cano e despeje toda esta água nele. Depois gire a manivela, que a água subirá”. Vendo aquela 
bomba enferrujada, o homem duvidou. Será que vai sair água mesmo? Não seria melhor eu tomar 
esta água da garrafa, para matar a minha sede? Mas logo pensou: E se passar outro por aqui, 
na mesma situação minha, não vai ter esta água para despejar no cano. E decidiu despejar toda 
a água no cano. Em seguida, foi só girar a manivela, pronto, a água subiu em abundância. Ele 
bebeu à vontade, encheu novamente a garrafa, encheu o seu corote e continuou a viagem. (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – De quem você gosta de segurar a mão nas dificuldades e nas alegrias?
Ensino Médio – De quem você busca apoio e em quem você confia quando enfrenta dificuldades?

Jesus diz que seremos saciados com sua Palavra. “Eu garanto a vocês: se alguém guarda a 
minha palavra, jamais verá a morte.” (Jo 8,51)

Oração – Senhor, que eu possa caminhar ao Teu lado e sentir Tua mão me conduzindo. Que eu 
tenha confiança nos Teus ensinamentos. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de abril



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

abril

82

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No próximo domingo celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém – Conhecemos o 
fato da vida de Jesus por domingo de Ramos. É o acontecimento que celebra a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a sua Paixão, Morte e Ressurreição. Este domingo 
é chamado assim, porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para 
cobrir o chão por onde Jesus passava montado num jumento. Este episódio despertou nos 
religiosos e sacerdotes da época, e também nos mestres da Lei, muita inveja, desconfiança e medo 
de Jesus, pois eles poderiam perder a admiração do povo e até o poder. E, assim, a desconfiança, 
o medo e a insegurança levou os líderes religiosos e políticos da época a organizar uma trama 
para condenar Jesus à morte. Para nós cristãos, a celebração da liturgia dos ramos não é apenas 
a repetição de uma cena. É sim uma celebração para renovar nossa esperança, fé e certeza que, 
assim como Jesus, é possível superar as dificuldades de cada dia.

Ensino Fundamental  – O que você faz diariamente para receber e colocar Jesus em sua vida?
Ensino Médio – Como Jesus está presente na sua vida? Que espaço Jesus ocupa em sua vida?

Jesus nos revela que quem o conhece, conhece o Pai: “Vocês conhecerão, de uma vez por 
todas, que o Pai está presente em mim, e eu no Pai.” (Jo 10,38)

Oração – Senhor, dá-me a sensibilidade para cultivar sempre os bons sentimentos. Que meu 
coração seja fonte de bondade, de ternura e de muita gratidão. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Santa – Hoje, nas celebrações da segunda-feira Santa, proclama-se a narrativa do 
Evangelho de São João. A passagem do evangelista João conta que seis dias antes da Páscoa, 
Jesus chegou a Betânia para fazer a última visita aos seus amigos do coração. E, ao mesmo tempo, 
que está cada vez mais próximo o desenlace da crise entre Jesus e o poder Judaico e Romano. 
Jesus anuncia aos seus seguidores que sua hora havia chegado e que iria enfrentá-la, pois era uma 
missão recebida de Deus, seu Pai. Com certeza, não seria nada fácil, mas Jesus estava disposto 
a cumprir totalmente a sua missão para nos animar e fazer acreditar que o bem e que as boas 
intenções sempre vencem.

Ensino Fundamental   – Você procura sempre fazer o bem? Você acredita que o bem sempre 
prevalece, que é melhor para todos e, por isso, vence?
Ensino Médio – Você se interessa e ajuda seus amigos em dificuldades? Você acredita que querer 
e fazer o bem é a melhor saída, mesmo com dificuldades?

Jesus foi ungido com perfume que simbolizou a preparação para a sua morte. “Maria levou 
quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os 
enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume.” (Jo 12,3)

Oração  – Senhor, concede-nos que por nossos gestos e ações possamos ser cristãos felizes para 
melhor servir e transformar este mundo. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Santa – Hoje celebramos a terça-feira Santa e a mensagem central deste dia passa pela 
Última Ceia. Esta é a hora crucial na vida de Jesus. Ele sente que na sua entrega está a vontade 
e a glorificação de Deus, seu Pai. E no relato do Evangelho de hoje já está uma antecipação da 
quinta-feira Santa. Nesta passagem, Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. 
Mas Jesus também diz que “Agora é glorificado o Filho do homem e Deus é glorificado nele’”. 
E a primeira leitura das celebrações descreve a missão de Jesus, quando diz: “Deus o destinou a 
ser luz das nações, para que a salvação alcance até os confins da terra”. Enfim, Jesus é o Filho de 
Deus, Jesus é o Deus, que a tudo contraria, pois vive plenamente a sua dimensão humana até às 
últimas consequências. 

Ensino Fundamental  – Você acredita que também participa dos sofrimentos de Jesus? Você sabe 
de que forma você participa dos sofrimentos e das dores de Jesus?
Ensino Médio – Você sabe que também participa das dores e injustiças de Jesus? O que você faz 
e como encara os momentos difíceis de sua vida?

“Simão Pedro perguntou: “Senhor, para onde vais?” Jesus respondeu: “Para onde eu vou, 
você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde.” (Jo 13,36)

Oração – Jesus, ensina-nos a disponibilizar os talentos que nos deste. Que saibamos partilhar e 
estar abertos para também aprender nas dores e dificuldades. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e  ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Semana Santa – Hoje celebramos a quarta-feira Santa. Em muitas comunidades, especialmente 
no interior do país, há a tradição de se realizar neste dia a “Procissão do Encontro”. Os homens 
saem de uma igreja ou local determinado com a imagem de Nosso Senhor dos Passos. E as 
mulheres saem de outro ponto com Nossa Senhora das Dores. E no caminho se dá o doloroso 
encontro entre Mãe e Filho. O celebrante proclama o “Sermão das Sete Palavras” e faz uma 
reflexão chamando os fiéis cristãos à conversão e à penitência em prol de uma nova vida, uma vida 
que seja melhor e mais digna para todos. 

Ensino Fundamental  – Como você se sente quando vê alguém sofrendo? O que você faz pelos 
que sofrem?
Ensino Médio – Que valor tem para você o sofrimento? Você se dispõe a suavizar o sofrimento de 
jovens que passam por dificuldades? De que forma é possível colaborar com jovens que não têm 
oportunidades de educação como você?

“Enquanto comiam, Jesus disse: “Eu lhes garanto: um de vocês vai me trair. O Filho do 
Homem vai morrer, conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o 
Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido!” (Mt 26, 21; 24)

Oração – Jesus, concede-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário. Sei que estás sempre 
comigo e também no meio de nós para nos orientar e ajudar. Amém.
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de 
quem muito amou a juventude. 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. Roga por nós. 

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quinta-feira Santa – Hoje é a quinta-feira Santa, o dia dos Santos Óleos e dia de uma das 
celebrações cristãs mais expressivas e bonitas. São três os óleos abençoados nesta celebração: o 
óleo do Crisma, o óleo dos Catecúmenos e o óleo dos Enfermos. Este é um momento de reafirmar 
o compromisso de servir a Jesus. Acontece também, nas celebrações de hoje, o Lava-pés. Este 
é um ritual da liturgia da Igreja que recorda a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus, 
ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a 
humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. E com a celebração da Ceia do Senhor, 
na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa, inicia-se o chamado Tríduo da Páscoa. É onde se faz 
memória do gesto de Jesus que “durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos 
discípulos, dizendo: ‘Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou o vinho, abençoou-o e disse: Fazei 
isto em memória de mim”.

Ensino Fundamental  –  O que você aprende com o gesto de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos?
Ensino Médio – Que gesto de Jesus, celebrados na quinta-feira Santa, são mais significativos para você?

Disse Jesus: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, 
para anunciar a Boa Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a libertação aos presos 
e aos cegos a recuperação da vista; para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de 
graça do Senhor.” (Lc 4,18-19)

Oração  –Jesus, ilumina a nossa mente e o nosso coração para que possamos viver com alegria e 
fé cada dia que concedes à nossa vida. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de abril



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

abril

87

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Sexta-feira Santa – Na sexta-feira Santa acontece a morte de Jesus no Calvário. Com a Paixão de 
Jesus, lembramos e entregamos a Ele a nossa própria cruz, ou seja, as nossas dores, preocupações, 
decepções, tristezas, incertezas, sofrimentos. Por isso, a tradição celebra hoje a Via-sacra, ou seja, 
percorre e lembra o caminho que Jesus fez até a cruz e morte, como forma de meditar também o 
nosso próprio caminho doloroso. 

Ensino Fundamental  – Como você viveu a sua Semana Santa? O que você fez nesta semana Santa, 
diferente e de importante para a sua vida?
Ensino Médio – Você busca conhecer, refletir e meditar a Paixão e Morte de Jesus? O que você faz 
na semana Santa de diferente e de especial para a sua vida?

Disse Jesus: ““Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu?” Então a tropa, o comandante 
e os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus.” (Jo 18,11-12)

Oração – Deus e nosso Pai, que és bondade, concede por Teu  Filho Jesus força àqueles que 
passam por dificuldades e luz àqueles que procuram a verdade. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Sábado Santo – Para o cristão, a grande lição do Sábado Santo é permanecer junto ao sepulcro 
do Jesus, meditando sua Paixão e Morte, e esperando na oração e no jejum a sua Ressurreição. 
O principal conteúdo do sábado Santo é aguardar a Páscoa de Jesus, que se aproxima, ou seja, 
a sua passagem da morte para a vida. Para isso, se faz a vigília Pascal. Assim, no momento da 
proclamação da Páscoa, anuncia-se a todos uma grande alegria, a alegria que toca o Céu e a Terra, 
e a todos os cristãos. Essa alegria é a vitória de Jesus que venceu a morte e agora está vivo. Agora 
Ele ressuscitou e estará para sempre no meio de nós!  

“No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, 
levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas 
ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e ficaram sem saber o que estava 
acontecendo.” (Lc 24,1-4)

Oração – Senhor, que eu seja bondoso para com todos que precisem. Que eu torne o mundo um 
lugar muito melhor com a minha presença. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

É Páscoa de Nosso Senhor Jesus – Vivemos a partir de agora um período de muita certeza e 
alegria. Podemos celebrar a Páscoa de Jesus. Sabemos que Ele ressuscitou e continua aqui, junto 
de cada um de nós. A vida, morte e ressurreição de Jesus nos faz perceber o grande amor que 
Deus tem por toda a humanidade. A vida e ressurreição de Jesus é uma alegria tão grande que 
explode em nós e contagia a todos. Diante da ressurreição de Jesus sentimos uma tranquilidade 
tão profunda, a ponto de não conseguir reter a felicidade apenas para nós, mas temos a obrigação 
de comunicá-la a todos. A alegria de Jesus Ressuscitado nos orienta a nos unir, para que a vida seja 
melhor, mais feliz e mais bonita para todos, pois é vida plena, completa, é vida de Ressurreição. 

Ensino Fundamental – Hoje é um dia de muita alegria. É o dia de dizer aos colegas que estão ao 
nosso lado: Jesus ressuscitou! Feliz ressurreição para você!
Ensino Médio – Hoje somos agraciados pela Ressurreição de Jesus. Diga para quem está ao seu 
lado: Jesus ressuscitou! Feliz ressurreição para você!

“As mulheres saíram depressa do túmulo; estavam com medo, mas correram com muita 
alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 
“Alegrem-se!”” (Mt 28,8)

Oração – Senhor, que o bem e a certeza de Tua  Ressurreição se estenda sobre todos os povos da 
terra e sobre tudo que criaste. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia dos Povos Nativos  – As populações indígenas brasileiras são os povos nativos do território 
brasileiro. Popularmente os conhecemos e denominamos pelo nome de índios. O nome índio, 
utilizado para designar estes povos nativos da América, é um equívoco de Cristóvão Colombo, que 
em 1492 acreditou ter chegado até as Índias e não a um continente novo. Ao utilizar o termo índio, 
para se referir a todos os habitantes da terra recém-descoberta de uma forma geral, os portugueses 
não reconheciam e nem caracterizavam as variações de etnias, culturas e grupos nativos. Chegou-
se a afirmar que os índios eram como uma folha de papel em branco onde se poderia escrever à 
vontade. Porém, não durou muito tempo e em algumas fontes da época se demonstra incertezas 
e dúvidas quanto à  verdadeira disposição dos índios para aceitar a cultura trazida pelos europeus. 
O que os colonizadores não compreendiam era que, por exemplo, os povos nativos do Brasil 
tinham sua própria fé, a fé em seus ancestrais e nas forças da natureza. E que sua lei se dava pela 
transmissão oral de regras de parentesco. (Mayara Poubel, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você sabe e como respeita a cultura dos povos nativos do Brasil?
Ensino Médio – Você já refletiu e tem um parecer sobre como o jovem de hoje se relaciona e o que 
faz para respeitar as culturas dos povos nativos brasileiros? 

“Então os anjos perguntaram: “Mulher, por que você está chorando?” Ela respondeu: “Porque 
levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram.” Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu 
Jesus de pé.” (Jo 20, 13-14)

Oração – Senhor, dá-nos um coração puro e disposto a sempre ajudar. Dá-nos a sabedoria da 
simplicidade para viver a nossa missão de jovens na realidade de hoje. Amém! 

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global  –  O Pacto Educativo Global lançado pelo Papa Francisco em 2019 está 
se transformando, pouco a pouco, em realidade. Os ideais são muito bonitos e muito estimulantes, 
mas as coisas só ganham corpo e forma quando nós decidimos fazê-las. Para isso, compreendemos 
que, neste caminho novo aberto pelo Papa, precisamos de uma postura colaborativa, cidadã e 
promotora de vínculos solidários sustentáveis. O Papa Francisco nos fala que, para educar uma 
criança se faz necessária toda uma aldeia. Uma aldeia é constituída de famílias, de pessoas que 
se unem numa bela aventura de estar juntos, conviver, interagir, cuidar uns dos outros e exercer 
o sentimento de pertença, o que compromete a cada um e a todos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  O que significa  para você ter uma postura colaborativa e cidadã?
Ensino Médio – O que nos faz ter uma postura colaborativa e ser promotores de vínculos solidários 
sustentáveis?

Então Jesus disse a eles: “Como vocês custam para entender, e como demoram para acreditar 
em tudo o que os profetas falaram! Será que o Messias não devia sofrer tudo isso, para 
entrar na sua glória?” (Lc 24, 25-26)

Oração – Senhor, peço a graça de ser fiel ao dom dos laços de família. Dá-me também a graça de 
cultivar o sentimento de pertença à família que me deste. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ele lutou  pelos trabalhadores explorados – Tiradentes é um herói brasileiro, considerado um 
verdadeiro mártir, por ter lutado contra os abusos de altos impostos que deviam ser pagos para 
enviar à corte do Rei de Portugal. Tiradentes fez parte de um grupo de mineradores revoltosos com 
a situação de escravidão de trabalhadores que extraíam minério nas terras de Minas Gerais. Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um dos principais e/ou responsáveis líderes e organizador da 
luta por melhores condições de trabalho e o pagamento de impostos mais justos. Quando a revolta 
dos mineradores foi descoberta pelo governador de Minas Gerais, todos seus líderes foram presos. 
Tiradentes ficou preso e três anos depois foi condenado à morte e levado à forca, no dia 21 de abril 
de 1792. Enquanto isso, todos os outros representantes, que também estavam condenados, foram 
inocentados. Hoje, muitos anos após sua morte, Tiradentes é reconhecido como grande herói do início 
da história da Independência do Brasil. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe dizer o que é e para que serve a justiça? 
Ensino Médio – Para você, o que é preciso fazer para que aja mais justiça social para os brasileiros? 

Jesus ressuscitado apareceu, se colocou no meio deles, e disse: ““A paz esteja com vocês.” 
Espantados e cheios de medo, pensavam ser um espírito. Então Jesus disse: “Por que vocês 
estão perturbados, e por que o coração de vocês está cheio de dúvidas?”” (Lc 24, 36-38)

Oração – Senhor, intercede por nós e nos ensina a ser pessoas do bem, da prática do amor e da 
busca da justiça, para a melhoria de nosso país. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.  
 

21 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Descobrimento do Brasil – Ainda somos um país, uma nação, um povo em construção. Nosso 
país, o Brasil, passou por muitos momentos na sua história e ainda não fez direito a lição de casa. 
No entanto, há também muita dedicação e amor de brasileiros que lutam e fazem do Brasil uma 
nação mais livre e feliz para todos. A continuidade, e que cabe também a nós agora, é fazer que 
todos os brasileiros sejam cidadãos plenos nos seus direitos e deveres. Para isso, mais uma vez 
precisamos continuar fazendo tudo da melhor forma possível. Necessitamos de muito amor e 
cuidado pela vida, para que todos possam ser contemplados com saúde, educação, moradia, lazer, 
trabalho, saneamento básico, enfim, com muita qualidade de vida. A data de hoje, a comemoração 
do descobrimento do Brasil, é muito especial para nós, principalmente porque, além do mais, 
nos dizemos cristãos. Precisamos dar o exemplo, colocando em prática tudo que aprendemos 
diariamente de nosso Mestre Jesus. 

Ensino Fundamental  – Que atitude você pode assumir, daqui para frente, para o Brasil ser um 
bonito país?
Ensino Médio – Que ações concretas você pode desenvolver e contribuir na construção de um 
Brasil bonito e feliz para todos?

Jesus chama a todos e nos ensina a partilha comunitária. ““Vamos, comam.” Nenhum dos discípulos 
se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o 
pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe.” (Jo 21, 12-13)

Oração – Pai misericordioso, nós Te pedimos pelo nosso Brasil, Tu que disseste “pedi e recebereis”, 
pedimos que faças de nós, brasileiros e brasileiras, agentes da Tua  paz. Amém! 

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia do evangelista Marcos – Hoje celebramos o dia de São Marcos. Ele foi um jovem cristão 
que assumiu seu chamado missionário e fez a diferença por onde passou e, ainda hoje, continua 
fazendo a diferença por meio de seus escritos que nos aproximam de Jesus. Marcos fazia parte 
de uma das primeiras famílias cristãs, ele não foi discípulo de Jesus, mas o conheceu muito bem. 
Foi batizado por São Pedro, ainda muito jovem que, segundo a tradição cristã, era frequentador 
de sua casa e muito amigo de sua família. Dizem que a casa de Marcos recebeu importantes 
celebrações com Jesus, pois estava sempre aberta para receber as festas e reuniões de Jesus e 
seus discípulos. Dizem ainda os historiadores, que foi o primeiro a escrever o Evangelho de Jesus. 
Assim, mesmo não sendo um dos 12 apóstolos de Jesus, Marcos pode presenciar momentos 
importantes e particulares da vida de Jesus e de seus discípulos. O seu Evangelho é considerado o 
mais antigo, escrito por volta do ano 60 d.C., quando acompanhou Pedro em uma viagem a Roma. 
Marcos foi um dos primeiros cristãos martirizado no dia da Páscoa, enquanto celebrava a Missa. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conhece o Evangelho de São Marcos? Que tal procurar na Bíblia, se 
precisar peça ajuda para encontrar, e ler algumas partes?
Ensino Médio – Você procura conhecer a Bíblia? Sabe em que parte se encontra o Evangelho de 
São Marcos? Que tal procurar e ler algumas passagens?

“Então Jesus disse-lhes: “Vão pelo mundo inteiro e anunciem a Boa Notícia para toda a 
humanidade. Quem acreditar e for batizado, será salvo.”” (Mc 16, 15-16)

Oração – Senhor, que São Marcos interceda para que nós, jovens, tenhamos a coragem de assumir 
nossa vocação e testemunhar nosso encontro Contigo . Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A moça que não aceitava o seu  o pai – Havia uma jovem que não aceitava  seu pai, ela era muito 
crítica em relação a ele, chamava-o de quadrado. Por causa dos estudos, teve de ir morar numa 
cidade distante e passou um bom tempo sem visitar a família. Sempre apresentava motivos, que 
na verdade eram mais desculpas. Após um longo tempo, no entanto, fez um esforço de passar as 
férias em casa. E, espantosamente, depois de alguns dias de convivência, achou seu pai diferente. 
Um dia, chegou a expressar: “Pai, como  o senhor evoluiu nestes últimos tempos!” O pai, com um 
olhar compreensivo, lhe disse: “Eu não mudei nada, filha. É que agora você tem mais experiência, 
conhece melhor a vida. Quem mudou foi você, minha filha!” (Autor desconhecido, reescrito)
Ensino Fundamental  – Você respeita todas as pessoas, mesmo as que são mais difíceis de conviver?
Ensino Médio  – Que postura você tem e como você trata seus pais e/ou responsáveis e professores? 
O que você faz para compreender as pessoas de mais idade?

Jesus diz que precisamos nascer de novo para ver o que não percebemos. “Eu garanto a 
você: ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água do Espírito. Quem nasce 
da carne é carne, quem nasce do Espírito é espírito.” (Jo 3,5-6)

Oração – Senhor, pedimos paz, sabedoria e bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos 
cheios de amor. Queremos ver uns aos outros, como Teus filhos e como Tu mesmo nos vês. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O cuidado com a Casa Comum – “... a cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos 
excluídos como as coisas que se converte rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a 
maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Custa-nos reconhecer que o 
funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar: as plantas sintetizam substâncias nutritivas 
que alimentam os herbívoros; estes, por sua vez, alimentam os carnívoros que fornecem significativas 
quantidades de resíduos orgânicos, que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ao contrário, 
o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de 
absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de 
produção que assegure recursos para todos e para as gerações futuras e que exija limitar, o mais 
possível, o uso dos recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência 
no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A resolução desta questão seria uma maneira 
de contrastar a cultura do descarte que acaba por danificar o planeta inteiro, mas nota-se que os 
progressos neste sentido são ainda muito escassos.” (Laudato Si’, nº. 22)

Ensino Fundamental  – O que e como você e sua sala de aula fazem concretamente para reciclar?
Ensino Médio – Onde está acontecendo, em nossa escola, a ‘cultura do descarte’? Com o  que sua 
sala de aula pode contribuir para reciclar e reutilizar?

Disse Jesus: “Quem age conforme à verdade, se aproxima da luz, para que suas ações sejam 
vistas, porque são feitas como Deus quer.” (Jo 3,21)

Oração – Senhor, ensina-nos a trabalhar em equipe e a sermos uma comunidade em prol do bem 
comum e do permanente cuidado com o nosso planeta. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nelson Mandela e o perdão – Depois de me tornar presidente, pedi à minha escolta para almoçar 
num restaurante.  Sentamo-nos  e cada um de nós pediu o que quis. Na mesa da frente, estava 
um homem esperando ser atendido. Quando foi servido, eu disse a um dos meus soldados: 
vá pedir a esse senhor que se junte a nós. O soldado foi e lhe transmitiu meu convite. O homem 
levantou-se, pegou no seu prato e sentou-se bem ao meu lado. Enquanto comia as suas mãos 
tremiam constantemente e não levantava a cabeça de sua comida. Quando terminamos, 
despediu-se de mim sem me olhar , apertei-lhe a mão e ele foi embora. O soldado me comentou: 
Madiva, aquele homem devia estar muito doente, pois as mãos dele não paravam 
de tremer enquanto comia. Não, de jeito nenhum! A razão do seu tremor é outra. 
Então eu lhe disse: Aquele homem era o guardião da prisão onde eu estava. 
Depois que ele me torturava, eu gritava e chorava pedindo um pouco de água e 
ele me humilhava, ria de mim, e ao invés de me dar água, urinava na minha cabeça. 
Estava doente, estava assustado esperando que eu, agora presidente da África do Sul, o mandasse 
prender e lhe fizesse o mesmo que ele me fez. Mas eu não sou assim, essa conduta não faz parte do 
meu caráter, nem da minha ética. Ao sair pela porta, para a minha liberdade, sabia que se não deixasse 
toda a raiva, ódio e ressentimento, continuaria sendo prisioneiro. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Que atitude você pode ter com alguém que o maltrata?
Ensino Médio – Você cultiva o exercício da compreensão e do perdão? Em que situação concreta 
você já perdoou alguém?

Jesus falou: “O Pai ama o Filho, e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho 
possui a vida eterna. Quem rejeita o Filho nunca verá a vida, pois a ira de Deus permanece 
sobre ele.” (Jo 3,35-36)

Oração – Senhor, que sejamos bondosos e alegres. Que todos os que se aproximarem de nós 
sintam a Tua amorosa presença. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!
 
Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O sistema Braille – Um homem queria aprender a ler notas musicais. Passava noites acordado, 
pensando em como resolver o problema. Ouviu falar de um capitão do exército que tinha 
desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita noturna consistia em conjuntos de 
pontos e traços em relevo no papel. Procurou o capitão Barbier, que lhe mostrou como funcionava 
o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel, com um furador. Noite após noite e 
dia após dia, Louis trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoando. Com 
persistência, Louis Braille foi mostrando seu método e os meninos do instituto se interessavam. À 
noite, às escondidas, iam ao seu quarto, para aprender. Finalmente, aos vinte anos de idade, Louis 
Braille chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de um a seis pontos. O método 
Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. Dois dias depois de 
completar quarenta e três anos, Louis Braille faleceu. Mas só assim os livros puderam fazer parte 
da vida dos cegos. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental – O que você faz quando tem uma curiosidade e quer aprender algo novo?
Ensino Médio – Você se esforça para compreender e ver o lado positivo e bom das dificuldades 
que encontra em sua vida?

“As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: “Este é mesmo o Profeta 
que devia vir ao mundo.” Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então ele se 
retirou sozinho, de novo, para a montanha.” (Jo 6,14-15)

Oração – Senhor, permita-nos perceber e contribuir com a beleza da vida. Ensina-nos a participar 
e a contribuir com a Tua  Criação. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rostos concretos a amar  – O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se 
desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude «a não ser no sincero dom de si mesmo» aos 
outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com 
os outros: «Só me comunico realmente comigo mesmo, na medida em que me comunico com o 
outro». Isso explica por que ninguém pode experimentar o valor de viver, sem rostos concretos a 
quem amar. Aqui está um segredo da existência humana autêntica, já que «a vida subsiste onde 
há vínculo, comunhão, fraternidade; e é uma vida mais forte do que a morte, quando se constrói 
sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, não há vida quando se tem 
a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas: nestas atitudes prevalece a 
morte». (Fratelli Tutti, no, 87)

Ensino Fundamental – É importante para você dedicar seu tempo a alguém que esteja precisando?
Ensino Médio – Quanto tempo de sua vida você gasta em benefício do outro?

“Os discípulos tinham remado mais ou menos cinco ou seis quilômetros, quando viram Jesus 
andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus 
disse: “Sou eu. Não tenham medo.” (Jo 6,19-20)

Oração – Senhor, ajuda-nos a amar e a cuidar, concretamente, uns aos outros. Ajuda-nos a criar 
vínculos de comunhão e fraternidade. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
JUSTIÇA.

TODOS: São Marcos, nosso patrono do mês de abril, roga por nós e ajuda-nos a viver a virtude 
da JUSTIÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de abril
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MAIO  – TEMA: VIRTUDE DA HUMILDADE

Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da HUMILDADE.
Humildade é a virtude que nos faz crescer na paciência, na sinceridade, na bondade. 

É a humildade que nos faz construir amizades autênticas, ter relações sólidas e, 
principalmente, participar da comunhão com o nosso próprio Criador. 

Este é um mês especial para pensar e aprender a virtude da humildade, pois 
celebramos as Mulheres e, no destaque, há duas mulheres que fizeram a experiência da 
virtude da humildade. São elas: Maria, a Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Jesus, e a 
inspiradora da missão salesiana no mundo, Santa Maria Domingas Mazzarello. 

Maria, a Nossa Senhora Auxiliadora, é para nós um modelo perfeito de humildade. Era 
uma jovem prometida em matrimônio a José, que se preparava para o seu casamento. 
Apareceu-lhe o Anjo do Senhor que revira totalmente sua vida. Depois de acreditar na 
revelação do Anjo, entrega a si mesma, e tudo que poderia realizar no percurso da sua 
vida, para viver os sonhos de Deus. Ela deixa tudo, e humildemente abre mão de tudo 
para ficar somente com o Senhor.

Assim também foi com a jovem Maria Domingas Mazzarello. Levava vida humilde 
e simples, e não deixava de levantar-se cedo e, ainda antes do amanhecer, dirigia-se 
apressadamente rumo à igreja. Enfrentava o forte frio da neve, mas humildemente 
confiava totalmente em Deus. Dizia ela: “Sem Jesus, eu não saberia viver”. E depois, 
mais tarde, já como Superiora-Geral das Irmãs, Madre Mazzarello não deixava de prestar 
seus serviços e de colaborar cuidando das meninas e das Irmãs como uma verdadeira 
mãe.

De fato, somente uma pessoa com a virtude da humildade é capaz de dar um sim 
confiante e abandonar-se totalmente aos desígnios de Deus. Maria, a Mãe de Jesus, e 
Madre Mazzarello, embora não compreendessem tudo, deixavam Deus agir.

Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

- Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas 
patronas do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da humildade!

 FELIZ MÊS DE MAIO!
 

Maio Cinza 
Mês da prevenção e 

combate ao câncer no cérebro 
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nestes próximos dias vamos saber um pouco sobre quem foi Domingos Sávio – Para começar, 
Domingos Sávio foi um jovem cheio de grande sensibilidade, São João Bosco disse num escrito 
que ele era “de boa índole e muito piedoso”. Domingos Sávio teve uma vida curta, mas sempre 
traçada em direção à santidade. Isso foi obra de Deus, que contou com o fruto da maravilhosa 
pedagogia criada por São João Bosco. Suas atitudes e devoção sempre se destacavam e chamavam 
a atenção de todos que o conheceram. Desde muito criança costumava ir diariamente à igreja para 
rezar. Se por acaso a igreja estivesse fechada, ele simplesmente se ajoelhava em frente à  porta e 
ficava ali em oração até que a mesma fosse aberta. Ele permanecia assim, na neve ou na chuva, no 
frio ou no calor. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Que lição podemos aprender com um jovem que coloca Deus sempre em 
primeiro lugar?
Ensino Médio – Para você, o que é preciso acontecer para que os jovens de hoje coloquem Deus 
em primeiro lugar nas suas vidas? 

Disse Jesus: “Não trabalhem pelo alimento que se estraga; trabalhem pelo alimento que dura 
para a vida eterna. É este alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque é ele quem 
Deus Pai marcou com seu selo.” (Jo 6, 27)

Oração – Senhor Jesus, ensina-nos a buscar Deus. Que Deus seja colocado em todas as nossas 
intenções e ações. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

02 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Conhecendo a criança Domingos Sávio – A infância de Domingos Sávio foi marcada por um 
momento muito forte, a sua Primeira Eucaristia, ou Primeira Comunhão. No tempo e no local de 
Domingos Sávio, a Primeira Comunhão era feita somente aos doze anos, mas ele tinha um desejo 
tão forte de receber Jesus, recebeu uma licença especial, e fez sua Primeira Comunhão aos sete 
anos. E, na sua rápida vida, não fez por menos, tanto que se distinguiu pelo cumprimento de um 
lema criado por ele mesmo. Dizia: “Antes morrer que pecar”. O amadurecimento espiritual do 
pequeno Domingos estava nos propósitos por ele estabelecido quando fez a Primeira Comunhão. 
Nessa ocasião, ele escreveu seus propósitos e que estão conservados até hoje. Ele se comprometeu 
a confessar frequentemente e receber a Eucaristia sempre que permitido. Santificar, quer dizer 
guardar com fé e fervor. E ser sempre um amigo próximo de Jesus e de Maria. Estes são propósitos, 
da vida de um adolescente, que revelam a maturidade da vida espiritual de Domingos Sávio. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Hoje é dia de um gesto, um olhar, um sorriso, um sinal de sua confiança em 
Deus. O que você vai fazer hoje, para dizer a Deus que confia plenamente n’Ele?
Ensino Médio – Como você pode demonstrar hoje, um gesto concreto, um olhar, um sorriso, um 
sinal concreto de confiança plena em Deus?  

Jesus respondeu: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. 
Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e já 
o viram.” (Jo 14, 6-7)

Oração – Jesus, continua a passar em nossos caminhos e a nos dar a virtude da fé, da esperança 
e da caridade. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

03 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O encontro de Domingos Sávio com Dom Bosco – A história conta que aos doze anos de idade 
São Domingos Sávio se encontrou com São João Bosco e passou a seus estudos secundários, 
como era chamado na época. Domingos era muito inteligente e dedicado, o que fez com que 
sempre tivesse boas notas. Mesmo assim, nunca deixou de lado seu maior objetivo, que era 
alcançar a santidade. Tocado no coração pelo carisma de São João Bosco, e pelo ideal que se 
resumia na expressão “Senhor, dai-me almas”, se propôs a ajudar e a salvar mais e mais pessoas. 
Para isso, mesmo sendo muito jovem, Domingos criou a Companhia da Imaculada Conceição. E, 
dessa entidade simples, que acolhia principalmente jovens, saíram os melhores ajudantes de São 
João Bosco. O que fez com que Domingos Sávio se tornasse conhecido como uma pessoa com 
dons espirituais especiais e com uma grande habilidade de profetizar. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que seu coração deseja muito, muito mesmo? O que você faz para 
realizar?
Ensino Médio – Como jovem, qual seu foco de vida? O que você faz concretamente para atingir 
suas metas? Você confia em Deus para atingir seus objetivos de vida?

Jesus disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em 
mim nunca mais terá sede.” (Jo 6, 35)

Oração – Senhor, ajuda-me a desenvolver os dons espirituais que em mim colocaste, para que eu 
seja capaz de colaborar com uma sociedade mais fraterna. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Domingos Sávio e a vocação para a santidade  – Após ser acolhido no Oratório, Domingos Sávio 
pediu a Dom Bosco que o ajudasse a ser santo. Tal decisão veio após uma pregação, na qual ele 
ouviu o pregador dizer três importantes pontos: 1. É vontade de Deus que nos santifiquemos. 2. 
É muito fácil conseguir este objetivo. 3. Será um grande prêmio no céu quem conseguir tornar-
-se santo. No empenho de viver a vontade de Deus e de conseguir ser santo, Domingos Sávio 
desenvolveu virtudes de alegria, humildade, serenidade, empenho no cumprimento dos deveres 
de estudante, dentre outras, tendo zelo especial para com os doentes e sendo pacificador de 
conflitos. Domingos Sávio também não se descuidava da participação nos sacramentos da confissão 
e da eucaristia e da devoção a Maria Santíssima. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você se esforça para ser uma boa pessoa? O que você faz de verdade que 
demonstra que você é uma boa pessoa?
Ensino Médio – Você se preocupa em ser uma pessoa correta e do bem? Que atitudes você tem 
que demonstram que você é uma pessoa correta e do bem?

Para Jesus: “Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei 
no último dia. Está escrito nos Profetas: ‘Todos os homens serão instruídos por Deus’. Todo 
aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução vem a mim.” (Jo 6, 44-45) 

Oração – Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa correta e do bem. Que eu seja uma pessoa de 
coração bom e aberto à Tua  graça. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O jovem Domingos Sávio – No dia 9 de março de 1857, com apenas 15 anos incompletos, o bom 
jovem Domingos Sávio foi acometido de uma tosse gravíssima, o que lhe valeu a vida. A vida do 
jovem São Domingos Sávio adquiriu importância e reconhecimento na história da Família Salesiana e 
da Igreja, pela sua postura moral e pela profunda vida espiritual, que o fez ser reconhecido santo. Na 
vida de Sávio, que também se dedicou ao apostolado, a luta pela conquista da santidade se apresenta 
marcada pelo carisma salesiano. Assim, seguindo os ensinamentos de Dom Bosco, devia ser um santo 
alegre, aplicando a máxima “salvando outros, te salva a ti mesmo”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é um adolescente alegre? Você se preocupa e cuida de seus amigos e 
colegas? O que você faz concretamente para cuidar de seus colegas e amigos?
Ensino Médio – Você é um jovem alegre? O que você faz, gestos e atitudes concretas, para dedicar-
se ao cuidado das pessoas que são seus colegas e amigos?

Jesus nos alerta: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu 
o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é 
verdadeira bebida.” (Jo 6,54-55)

Oração – Querido São Domingos Sávio, você que ofereceu sua curta vida totalmente ao amor de 
Jesus e de sua Mãe, ajuda-nos a compreender a importância de termos Deus em nossas vidas. 
Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio – Rezemos todos juntos: Querido São Domingos, tu  que ofereceste 
a vida totalmente ao amor de Jesus e de Sua Mãe. Ajuda a juventude de hoje a compreender 
a importância de Deus em suas vidas. Tu que te  tornaste um santo, através de permanente 
participação nos sacramentos, ilumina os jovens. Quando jovem meditaste o sofrimento da Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, obtenha para nós hoje a graça de um ardoroso desejo de amor a 
Deus. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar nossos deveres diários fazendo-os por amor 
a Ele.  Lembra-nos  sempre, ainda, da necessidade de praticar as boas virtudes. São Domingos 
Sávio, roga ao Senhor por nós. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.
TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!
Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Maria Domingas Mazzarello

Um sonho que se tornou realidade – Conta Dom Bosco um sonho que teve. Diz ele: “Um dia, eu 
atravessava a Praça Vittorio, em Turim, e de repente me vi cercado por um pequeno exército de meninas 
que cantavam, gritavam, com suas vozinhas agudas. Apenas me viram, voaram em torno de mim e 
clamaram: ‘Viva Dom Bosco! Encarregue-se também de nós! Não vê que estamos abandonadas?’ 
Logo eu disse: ‘Outro terá que se ocupar de vocês: eu estou sobrecarregado com tantos meninos!’ 
Mas, enquanto elas insistiam, apareceu uma Senhora nobre, com o rosto resplandecente como o Sol, 
e me disse: ‘Cuida delas por mim. São minhas filhas’”. Passou o tempo e Dom Bosco parecia ter se 
esquecido deste sonho. Em junho de 1866, o padre João Batista Lemoyne, recordou a Dom Bosco a 
possibilidade de uma fundação feminina, na qual Religiosas fizessem pelas meninas o mesmo que ele 
fazia pelos meninos. Logo mais adiante, Deus pôs no caminho de Dom Bosco uma jovem chamada 
Maria Domingas Mazzarello. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você já ouviu falar e o que sabe sobre Maria Domingas Mazzarello? 

Ensino Médio – Qual foi o efeito do encontro com  Dom Bosco para a vida de Maria Domingas 
Mazzarello?

Jesus é o pastor que cuida de suas ovelhas. “Eu sou o bom pastor: conheço minhas ovelhas, 
e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas 
ovelhas.” (Jo 10,14-15)

Oração – Deus nosso Pai, que manifestaste em Santa Domingas Mazzarello as maravilhas do Teu  
amor, pedimos que também nos atenda em nossas orações. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Maria Domingas Mazzarello

“Sem Jesus, eu não saberia viver”  – Nascida em Mornese, na Itália, numa aldeia alpina, em 9 de 
maio de 1837, Maria Domingas Mazzarello pertencia a uma família pobre. Sua infância foi toda na 
pequena aldeia, onde levava uma vida simples, igual às meninas de sua época. Como era costume, 
desde muito jovem, trabalhava nas vinhas e nos campos de sua família. Sempre se destacou por 
sua humildade, simplicidade e ternura. Gostava muito de rezar. Fez sua Primeira Comunhão aos 
10 anos e, desde então, comungava todos os dias, o que não era nada comum naquela época. 
Levantava-se antes do amanhecer e saía apressadamente rumo à igreja, às vezes caminhando na 
neve, e dizia rezando: “Sem Jesus, eu não saberia viver”.  (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Qual e como é sua oração diária com Deus? 
Ensino Médio – Você tem a prática diária de cultivar um momento especial e profundo de oração 
com Deus? Como é essa oração?

Jesus pede que acreditemos n’Ele. “Eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que 
eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vocês, porém, não querem acreditar, 
porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me 
seguem.” (Jo 10,25-27)

Oração – Senhor, concede-nos a docilidade de Santa Maria Domingas Mazzarello, para que 
também possamos participar e colaborar com alegria e empenho de sua obra. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós. 

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Maria Domingas Mazzarello  

O encontro com Dom Bosco  – Dom Bosco enviou um bilhete às “Filhas da Imaculada”, 
comunicando que logo iria visitá-las. O dia 7 de outubro de 1864 marcou profundamente a vida 
de Maria Mazzarello, dia do primeiro encontro com Dom Bosco. Ele foi muito amável, alegre, 
amigo das crianças e dos pobres. Todos o viram e trataram como um homem de Deus, e Dom 
Bosco prometeu mandar dois ou três de seus melhores sacerdotes para começar ali o trabalho 
de educação. Maria Mazzarello ficou cheia de admiração ao ouvir pela primeira vez Dom Bosco. 
Durante os cinco dias que ele permaneceu em Mornese, Mazzarello não perdeu nenhuma das suas 
Missas, ou as conversas de “Boa-noite” com os jovens. “Dom Bosco é um santo, eu o sinto. E dos 
santos não se pode perder nenhuma palavra” – dizia ela. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você gostaria de ser uma pessoa santa? O que você faria para ser uma 
pessoa santa?
Ensino Médio  – Para você o que faz, que atitudes tem, como age uma pessoa que quer ser santa?

“Então Jesus disse gritando: “Quem acredita em mim não é em mim que acredita, mas naquele 
que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, 
para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas.”” (Jo 12,44-46)

Oração – Senhor, Tu encheste o coração de Madre Mazzarello de amor, inspira numerosos jovens 
para viverem a Tua mensagem de vida e de paz para todos. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Semana Maria Domingas Mazzarello

“Dom Bosco é um Santo, e eu sinto isso!”  –  Em 1864 Dom Bosco chegou a Mornese com 
seus meninos e ao encontrá-lo Maria Domingas Mazzarello disse: “Dom Bosco é um Santo, eu 
sinto isso!”. E em 1872, Dom Bosco escolheu-a para dar início ao Instituto das Filhas de Maria 
Auxiliadora. Como responsável, tinha o carisma da alegria, era muito serena e tranquilizadora. 
Assim, irradiando contentamento, atraia jovens para se dedicarem à educação de meninas, jovens 
e mulheres. O Instituto Filhas de Maria Auxiliadora progrediu muito rapidamente. Em maio de 
1881, Mazzarello foi diagnosticada com uma doença em estado muito avançado e viveu apenas 
44 anos de vida. Foi para todos um exemplo de humildade e santidade. Ao morrer, ela deixou às 
suas filhas a tradição de uma educação permeada pelos valores do Evangelho. E deixou ainda o 
exemplo de responsabilidade no trabalho, franqueza e humildade, simplicidade de vida e alegre 
doação de si mesma. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Para você o que é muito importante na vida de Santa Maria Domingas Mazzarello?
Ensino Médio – O que ensina para nós, jovens de hoje, a vida de Santa Maria Domingas Mazzarello?

Jesus diz que será feliz quem colocar seus ensinamentos em prática. “Eu garanto a vocês: o 
servo não é maior do que o Senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. 
Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática.” (Jo 13,16-17)

Oração  – Senhor, nosso Deus, em Santa Maria Domingas Mazzarello, Tu nos oferece  um modelo 
de vida cristã e religiosa. Concede-nos também a nós procurar Tua verdade e a testemunhá-la em 
nossas ações de cada dia. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Festa de Santa Maria Domingas Mazzarello – Hoje comemoramos com grande alegria e muita 
festa no coração Santa Maria Domingas Mazzarello, a jovem que fez da sabedoria a sua “forma de 
vida”. Ela demonstrou, em seu pouco tempo de vida neste mundo, que era uma mulher sábia e 
prudente; uma mãe e educadora; e uma Irmã dedicada e muito simples.  Como jovem e mulher, 
confiou plenamente em Deus, abriu-se ao Espírito Divino e deu sua resposta corajosa e sábia ao 
chamado para acolher, ajudar e promover outras tantas jovens. Trazia em si a profunda sabedoria 
da atenção, acolhimento, confiança, transparência, simplicidade, coragem, e da verdade que 
promove e liberta. Agora é nossa vez de colocar em prática o legado que recebemos de Santa 
Maria Domingas Mazzarello. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você aprendeu de muito importante para sua vida, com a vida de 
Maria Domingas Mazzarello? 

Ensino Médio – Como Maria Domingas Mazzarello pode inspirar e motivar seu projeto de vida?

Disse Jesus: “Eu garanto a vocês: quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará 
maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o 
farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, 
eu o farei.” (Jo 14,12-14)

Oração – Senhor, nosso Deus, em Santa Maria Domingas Mazzarello, oferece-nos um modelo 
de vida para nos inspirar. Concede-nos também responder a Teu chamado e contribuir no Teu 
projeto. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco  – O ponto essencial do projeto a “Economia 
de Francisco” trata de um tipo de democracia econômica que resgata a governança corporativa, 
os sistemas transparentes de informação e de gerar maior equilíbrio entre Estado, corporações 
e organizações da sociedade civil. Diz o projeto que, para isso, não há democracia política sem 
democracia econômica. Que é preciso ter uma democracia participativa nos processos decisórios, 
sobre como definimos as nossas opções, como priorizamos o uso dos nossos recursos, e não podem 
depender apenas de um voto. É preciso, ainda, contar com sistemas adequados de informação, 
gestão descentralizada e ampla participação da sociedade civil organizada, para alcançar um outro 
nível de racionalidade na organização econômica e social. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental   – O que você pode fazer para contribuir com a economia na sua casa?
Ensino Médio – O que seria para você uma democracia econômica?

Nos mandamentos de Jesus está o amor que gera nova vida. “Quem aceita os meus 
mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama, será amado por meu 
Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele.” (Jo 14,21)

Oração – Senhor, que eu possa ser testemunha do Teu  amor contribuindo para uma nova economia 
solidária com minhas ações e atitudes. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – A construção de um pacto global pela educação vem de uma grande 
sensibilidade do Papa Francisco, que traduz muitas das inquietações contemporâneas. Existe um 
contexto egoísta de vida, que significa uma ruptura com o outro e com a comunidade. Podemos 
ver pelo menos cinco fatores que justificam a criação de um Pacto Educativo Global. 1. A mudança 
de época, que exige uma postura educativa diferenciada. 2. A egolatria, que é a fratura entre 
povos, gerações e culturas diferentes. 3. A internet e as mídias sociais que, não obstante suas 
riquezas de possibilidades, instalaram desafios ao processo de formação da pessoa humana. 4. A 
pobreza interior como resíduos do processo de tecnologização da vida. 5. A crise ambiental que 
não se restringe aos parâmetros ecológicos, mas que é compreendida como crise principalmente 
humana. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir para melhorar o mundo?
Ensino Médio – O que o jovem precisa fazer para atuar e melhorar o mundo?

Jesus nos orienta a seguir seu caminho. “Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. 
A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem 
tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: Eu vou, mas voltarei para vocês.” (Jo 14,27-28)

Oração – Senhor Jesus, esteja a Tua graça sempre junto conosco para que possamos nos 
comprometer com a proposta do Pacto Educativo Global. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Preparando a celebração de Nossa Senhora Auxiliadora: 

Mãe Auxiliadora, vem em nosso auxílio – É em Comunhão com toda a sociedade que nos 
colocamos na prática da fé e da solidariedade seguindo os ensinamentos dos discípulos e discípulas 
de Jesus que, diante da realidade “Viu, moveu-se de compaixão e cuidou dele, e depois disse: vá e 
faça o mesmo” (Lc 10,33-34). Este sentimento predomina na expressão da nossa Mãe Auxiliadora, 
e nos faz também testemunhar na sociedade e na comunidade uma vida que anseia por “novos 
caminhos e por uma ecologia integral”.

Ensino Fundamental  – Você pede e confia suas necessidades a Mãe Auxiliadora?
Ensino Médio  – Você acredita que a Mãe Auxiliadora pede junto de Deus por suas necessidades?

Somos os ramos que só damos frutos em Jesus. “Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o 
agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, ele os 
poda para que deem mais fruto ainda.” (Jo 15,1-2)

Oração – Ó Maria mãe Auxiliadora, inspiradora e mestra do povo de Deus; Tu, que conduziste a 
comunidade orante e solidária, na esperança de contemplar Jesus Ressuscitado, continua, com 
Tua materna intercessão, a cooperar na nossa salvação. Cuida dos Teus filhos e filhas que sofrem 
diante de tantas indiferenças, e ajuda-nos para que não fiquemos   “cegos” diante das dores dos 
nossos irmãos. Amém.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Preparando a celebração de Nossa Senhora Auxiliadora: 

Mãe Auxiliadora, socorra as mulheres que sofrem e as mães angustiadas – Maria, a Mãe 
Auxiliadora e cheia de graça, foi escolhida para ser a Mãe de Jesus. Maria proclamou: “Eis aqui 
a serva do Senhor!”. Faça, Senhor, que pelo auxílio de Nossa Senhora, Mãe Auxiliadora, sejamos 
consolo e conforto junto às pessoas que padecem angústias, aflições, dores e sofrimentos. E 
que testemunhemos a fé na nossa família, escola, comunidade e na sociedade. Nossa Senhora 
Auxiliadora, ajude-nos a fazer a vontade de Deus.

Ensino Fundamental  – O que você pode fazer para ajudar as meninas que sofrem violência?
Ensino Médio – Qual é sua postura e compromisso para erradicar a violência sofrida ainda hoje por 
muitas meninas, jovens e mulheres?

Disse Jesus: “Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês: permaneçam no meu 
amor. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como 
eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor.” (Jo 15,9-10)

Oração  –  Ó Maria Mãe Auxiliadora, inspiradora e mestra do povo de Deus; Tu, que conduziste 
a comunidade orante e solidária, na esperança de contemplar Jesus Ressuscitado, continua, com 
Tua  materna intercessão, a cooperar na nossa salvação. Cuida de cada mãe e tantas mulheres que 
sofrem silenciosamente, por medo, ou para não expor seus agressores. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Preparando a celebração de Nossa Senhora Auxiliadora: 

Mãe Auxiliadora, olhe e cuide da juventude – Maria, a Mãe Auxiliadora é o grande modelo para 
seguir Jesus com ardor, dedicação e docilidade. Maria era ainda muito jovem quando recebeu 
o convite de Deus, no anúncio do anjo, e não se envergonhou em fazer perguntas. Colocou- 
-se disponível aos projetos que Deus tinha para ela, e simplesmente disse: “Eis aqui a serva do 
Senhor.” Encontramos também hoje muitos jovens que têm um coração generoso e desejam servir 
aos outros, ajudar, doar-se. Estes são jovens que pedem, às vezes de modo explícito, outras vezes 
de modo subentendido, uma oportunidade, uma ajuda e um apoio para amadurecer e iniciar um 
caminho de fé. Peçamos a Deus, por intercessão da Mãe de Jesus, a Maria Auxiliadora, que os 
jovens possam descobrir na vida de Maria o estilo da escuta, a coragem da fé, a profundidade do 
discernimento e a dedicação ao serviço.

Ensino Fundamental  – Você conversa com Deus sobre o seu futuro? Qual será a sua vocação? 
Ensino Médio – Maria, a Mãe Auxiliadora, inspira você a buscar e cumprir a vontade de Deus para 
sua vida? 

Jesus disse: “O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. 
Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o 
que eu estou mandando.” (Jo 15,12-14) 

Oração – Pai de misericórdia, Maria, cheia de graça, foi escolhida para ser a Mãe de Jesus! Que 
pelo auxílio de Nossa Senhora Mãe Auxiliadora sejamos consolo e conforto, junto às pessoas que 
padecem angústias, aflições, dor e sofrimentos e testemunhemos a fé na família, na comunidade e 
na sociedade. Nossa Senhora Auxiliadora, ajuda-nos a fazer a vontade de Deus. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Preparando a celebração de Nossa Senhora Auxiliadora: 

Mãe Auxiliadora, socorra os refugiados e migrantes – Refugiados e migrantes são pessoas que 
fogem do próprio país por causa de perseguições e violação dos direitos humanos. Saem em 
busca de oportunidades de uma vida melhor para suas famílias. Refugiados e migrantes não são 
terroristas, mas vítimas de terrorismo. Não são criminosos, mas vítimas de ações criminosas. Não se 
trata apenas de refugiados e migrantes. Trata-se muitas vezes da maldade e dos preconceitos que 
fazem aumentar o nosso receio em relação aos outros, aos desconhecidos, aos marginalizados, aos 
forasteiros. “A resposta ao desafio colocado pelas migrações pode ser resumida em quatro verbos: 
acolher, proteger, promover e integrar. Mas estes verbos não valem apenas para os migrantes e os 
refugiados; exprimem a missão da Igreja a favor de todos os habitantes, que devem ser acolhidos, 
protegidos, promovidos e integrados”. (Papa Francisco)

Ensino Fundamental  – Você conhece algum migrante ou refugiado? Que posturas você pode 
desenvolver para contribuir e ajudar  migrantes e refugiados? 

Ensino Médio – Como jovem, o que você pode fazer, atitudes e posturas concretas, para acolher, 
proteger, promover e integrar refugiados e migrantes?

Jesus nos lembra de seus ensinamentos. “Eu disse tudo isso para que, quando chegar a hora, 
vocês se lembrem do que eu disse. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo, porque eu 
estava com vocês.” (Jo 16,4)

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora (composta por São João Bosco)  – Ó Maria, Virgem 
poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível 
como exército ordenado em batalha. Tu, que, só, destruíste toda heresia em todo o mundo: Nas 
nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da 
morte, acolhe a nossa alma no Paraíso. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dia de Nossa Senhora, a nossa Auxiliadora

“Saibam que Ela se encontra aqui em nosso meio.” (São João Bosco)  – Hoje celebramos, como 
Família Salesiana, a festa da nossa Padroeira Principal, Nossa Senhora Auxiliadora.  Para Dom Bosco, 
Maria, a Mãe de Jesus e a Mãe Auxiliadora, é presença ativa, materna e atuante. Isso é demonstrado 
nas palavras de Dom Bosco, na última visita às Filhas de Maria Auxiliadora em Nizza Monferrato, no 
dia 22 de junho de 1887. Ele disse: “Se pudesse falar, quantas coisas tinha a lhes dizer. Quero dizer 
somente que Nossa Senhora lhes  quer muito, muito bem. Saibam que Ela se encontra aqui em nosso 
meio. Quero dizer que Maria está verdadeiramente aqui em nosso meio. Nossa Senhora passeia nesta 
casa e a cobre com o seu manto” (São João Bosco, domínio público, reescrito).

Ensino Fundamental  – Você confia que  Maria, a Senhora Auxiliadora, sempre o/a acompanha e protege? 
Ensino Médio – O que pode ser inspiração e modelo da jovem Maria de Nazaré para a sua vida?

Jesus pede que sua missão continue por nós. “Mas agora eu vou para aquele que me enviou. 
E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou? Mas porque eu lhes disse essas coisas, a 
tristeza encheu o coração de vocês. Entretanto, eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês 
que eu vá embora.” (Jo 16,6-7)

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora (composta por São João Bosco) – Ó Maria, Virgem 
poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível 
como exército ordenado em batalha. Tu, que, só, destruíste toda heresia em todo o mundo: Nas 
nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da 
morte, acolhe a nossa alma no Paraíso. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de maio



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

maio

119

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A roupa é quem a veste – Um homem de poucas posses, mas estimado e respeitado na aldeia, 
foi convidado para jantar em casa de pessoas ricas que queriam dá-lo como exemplo de trabalho 
esforçado e de humildade, mas também da sua tolerância. Apresentou-se o homem na casa dos 
anfitriões com as roupas que costumava usar todos os dias, pobres e esfiapadas, verificando que 
todos evitavam cumprimentá-lo. Tomou então uma decisão. Voltou para casa e vestiu a única 
peça de roupa de qualidade que possuía e que mantinha guardada para uma ocasião especial. Ao 
regressar à casa dos ricos anfitriões, o tratamento mudou radicalmente. Todos se dirigiam a ele 
com deferência e respeito. Quando o jantar foi servido, despiu a túnica que levava vestida sobre 
as roupas e a atirou sobre a mesa. Encolerizado, o anfitrião perguntou-lhe na presença dos outros 
convidados: Por que você age desse modo? Porque percebi que a minha roupa é que recebeu as 
suas  atenções e cumprimentos e não eu. (Autor desconhecido, reescrito)

Fundamental  II – Você confia nas marcas de valor ou no valor da pessoa? 
Ensino Médio – Para você é mais importante as marcas de grife ou as pessoas? Que importância 
você dá para marcas de grife? Que importância você dá para as pessoas?

Para Jesus, “Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de 
suportar. Tudo o que pertence ao Pai, é meu também.” (Jo 16,12;15)

Oração  – Senhor Jesus, que com  Teu  exemplo e modelo possamos dar valor aos bens que não 
corrompem as relações e não danificam a vida. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Tu  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dos cuidados com a Casa Comum – Um problema particularmente sério é o da qualidade da água 
disponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os pobres, são frequentes as 
doenças relacionadas com a água. A diarreia e a cólera, devidas a serviços de higiene e reservas 
de água inadequados, constituem um fator significativo de sofrimento e mortalidade infantil. 
Em muitos lugares, os lençóis freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por algumas 
atividades extrativas, agrícolas e industriais. Não pensamos apenas nas descargas provenientes das 
fábricas; os detergentes e produtos químicos que a população utiliza em muitas partes do mundo 
continuam a ser derramados em rios, lagos e mares. Uma maior escassez de água provocará o 
aumento do custo dos alimentos e de vários produtos que dependem do seu uso. Alguns estudos 
assinalaram o risco de sofrer uma aguda escassez de água dentro de poucas décadas, se não 
forem tomadas medidas urgentes. Os impactos ambientais poderiam afetar  milhões de pessoas. 
(Laudato Si’, nºs. 29 e 31)

Ensino Fundamental  – O que você faz concretamente para preservar e respeitar a água?
Ensino Médio – Que ações concretas a sala de aula pode desenvolver para preservar a água que 
abastece a escola? 

Jesus estará sempre conosco. “Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um 
pouco, e vocês me tornarão a ver. Vocês ficarão angustiados, mas a angústia de vocês se 
transformará em alegria.” (Jo 16, 16; 20)

Oração – Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, 
pela irmã Água, que é mui útil e humilde e preciosa e casta. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de maio



Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio

maio

121

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O melhor milho  – Conta a história de um agricultor que, por vários anos,  tinha a melhor plantação 
de milho da região. Na altura da entrega de um prêmio, um jornalista presente perguntou-lhe 
qual era o seu segredo. Ele respondeu: Eu partilho sempre a semente do meu milho com os 
meus vizinhos. Perante o ar de admiração do repórter, ele continuou. O vento leva o pólen do 
milho maduro de campo para campo. Se os meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização 
degradará a qualidade do meu milho. Por isso, para eu poder ter milho bom, tenho de ajudar os 
meus vizinhos a cultivarem milho bom também. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você costuma repartir ou doar o que tem a mais?
Ensino Médio – Você é capaz de oferecer o seu melhor conhecimento e habilidades para ajudar 
aos colegas que enfrentam dificuldades? 

A alegria de Jesus ninguém tira de nós. “Agora vocês também estão angustiados. Mas, quando 
vocês tornarem a me ver, vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês.” (Jo 16, 22)

Oração – Senhor Jesus, eu Te  dou graças porque estás  presente em cada um de nós. Contigo 
aprendemos a partilhar os dons e a vida que nos deste. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ser tolerante, em que consiste?  – Ser tolerante é estar disposto a admitir nos outros uma maneira 
de ser e de proceder diferente da nossa, é ter uma atitude de aceitação da diversidade. A tolerância 
pode contribuir para resolver muitos conflitos e para erradicar muitas violências, na família, na 
escola, na sociedade. E como os conflitos e as violências proliferam hoje, devemos pensar que 
a tolerância é um valor que necessária e urgentemente se deve promover. Dizia Santo Tomás de 
Aquino que “toda e qualquer pessoa necessita de conselho quando está atribulada, assim como 
o enfermo precisa da orientação de médicos. Consequentemente, a prática da tolerância é como 
um conselho que nos equilibra e pode curar de fanatismos, fundamentalismos e totalitarismos.”  
(Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você pratica no dia a dia a atitude de tolerância com seus colegas, amigos 
e familiares?
Ensino Médio – O que significa para você praticar a tolerância? Como que a prática da tolerância 
pode ser desenvolvida na nossa sala de aula?

Jesus nos alerta e nos dá a sua paz. “Eu disse essas coisas, para que vocês tenham a minha 
paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem; eu venci o mundo.” (Jo 16, 33)

Oração – Senhor Jesus, que tenhamos a graça de ser tolerantes frente ao diferente. Que sejamos 
testemunhas do acolhimento das diversidades. Amém!

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Visitação de Nossa Senhora – A visita de Maria à sua prima Isabel aconteceu logo após a anunciação 
do anjo Gabriel a Maria, avisando-a de que ela iria conceber o filho de Deus. O anjo Gabriel informou 
a Maria que sua prima Isabel também estava já grávida. Maria vivia em Nazaré, que fica mais ao norte 
de Israel. Já Isabel era da área central do país, das montanhas de Judá. Os estudiosos acreditam que a 
cidade que ela vivia seria Ain Karin, porém não há nos Evangelhos uma especificação exata. A distância 
entre estas regiões é de aproximadamente 100 a 150 quilômetros. Para cruzar de uma região a outra 
são necessárias 32 horas ininterruptas de caminhada. Claro que Maria não deve ter feito todo o trajeto 
sem parar. Nem se sabe se ela utilizou alguma forma de transporte. De qualquer forma, percebemos 
que não foi nada fácil. Mas o que levou Maria querer visitar Isabel? Depois do anúncio do anjo Gabriel, 
Maria parte para a casa de Isabel, com o intuito de cuidar de sua prima, que já tinha a idade avançada. 
Ela atende a mensagem do anjo, que diz que “também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho 
na sua velhice.” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conhecia a história de Maria e Isabel? Você sabe que o nome do filho 
de Isabel é João Batista, e que ele é também primo de Jesus? 
Ensino Médio  – Para você, quais são as consequências quando alguém aceita Jesus e tem sua Mãe 
por intercessora junto a Deus? 

Disse Isabel a Maria: “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? Bem-aventurada aquela 
que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu.” (Lc 1,43;45)

Oração – Hoje peçamos a Nossa Senhora, a mãe Auxiliadora, que interceda por nós junto a Jesus. 
Todos: 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 de nossa morte. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua  proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
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nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos às nossas patronas deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da HUMILDADE.

TODOS: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Maria Domingas Mazzarello, nossas patronas 
do mês de maio, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da HUMILDADE!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de maio
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da PRUDÊNCIA.
Prudência é a virtude do coração e da razão. É a virtude que nos faz discernir em 

todas as circunstâncias para o verdadeiro bem, escolhendo sempre os meios justos para 
realizá-lo.

Neste mês, as nossas tradicionais festas juninas celebram Santo Antônio, São 
João e São Pedro, que viveram profundamente a virtude da prudência. Como santos 
conseguiram fazer da prudência a virtude da razão e do coração e com discernimento 
colocaram   em prática os ensinamentos de Jesus. Foi a virtude da prudência que os fez 
viver e defender as causas de Jesus. A virtude da prudência os guiou, conduzindo-os à 
doação da própria vida, por e pelas causas de Jesus.

Com Santo Antônio, São João e São Pedro aprendemos que a virtude da prudência 
é a arte de decidir pelo bem e pelo melhor para todos. Encontramos isso no livro dos 
Provérbios, quando diz: “o coração prudente possuirá a ciência” (18,15), e “no coração 
do prudente repousa a Sabedoria” (14,33).

Ou seja, a pessoa prudente é aquela que se esforça para construir toda a sua 
existência discernindo sempre para o maior bem de todos, de um fim bom que vai gerar 
mais vida e dignidade para a humanidade. A virtude da prudência, portanto, exige a 
disposição e a permanente constância para praticar o bem.

Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a 
virtude da PRUDÊNCIA.

 – Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, 
roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da prudência!

 
FELIZ MÊS DE JUNHO!

JUNHO – TEMA: VIRTUDE DA PRUDÊNCIA

Junho Verde 
Mês da conscientização e 

preservação 
do meio ambiente
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – A cultura do diálogo não significa simplesmente conversar 
para se conhecer, de modo a facilitar o encontro entre cidadãos de diferentes culturas. Mas o 
autêntico diálogo ocorre num quadro ético de requisitos e atitudes formativas, bem como de 
objetivos sociais. Os requisitos éticos para dialogar são a liberdade e a igualdade: os participantes 
do diálogo devem estar livres de seus interesses contingentes e estar dispostos a reconhecer a 
dignidade de todos os interlocutores. Esses comportamentos são baseados na coerência com 
o próprio universo de valores. Isso se traduz na intenção geral de conciliar as ações com as 
declarações, isto é, de associar os princípios éticos anunciados (por exemplo, paz, igualdade, 
respeito, democracia...) com as escolhas sociais e civis realizadas. Trata-se de uma «gramática do 
diálogo», como indicado pelo Papa Francisco, capaz de «construir pontes e encontrar respostas 
para os desafios do nosso tempo». (Educar ao Humanismo Solidário, no. 12)

Ensino Fundamental  – O que seria para você a gramática do diálogo?
Ensino Médio – Como você pode construir pontes e encontrar respostas para os desafios dos 
jovens de hoje? 

Jesus pede ao Pai, por nós. “Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao 
mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a 
verdade.” (Jo 17,18-19)

Oração – Senhor, sê  a nossa luz, a luz que ilumina nossa vida. Sê também nosso guia todos os dias, 
para nos conduzir para a alegria e a esperança. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nossas festas juninas – Mais uma vez estamos em junho! O mês de muita festa, animação, 
convivência e alegria. Não falta fogueiras, danças, quadrilhas, casamentos caipiras. E nas festas 
de São João há canjica, batata assada, pé-de-moleque, caldos, pipoca, quentão. Há também 
brincadeiras de roda, fogueiras e até rojão. E, não acaba aí, há as festas de Santo Antônio e São 
Pedro e São Paulo, comemorações de muita devoção do povo brasileiro. Quem tem fé e acredita, 
agradece a Deus, através da oração, o bem recebido, a saúde, o trabalho, a família e pede mais 
proteção. Festa junina reúne família, amigos, conhecidos e até estrangeiros. Traz alegria intensa, 
muita paz e emoção. É festa caipira, muito esperada, para viver nossas belas tradições populares. 
Do povo simples e humilde, mas que muito valoriza a cultura brasileira nas animadas Festas Juninas, 
e que se faz presente no sertão e também na cidade. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – É importante para você vivenciar a tradição das festas juninas brasileiras?
Ensino Médio – Para você qual o significado e qual a função social das festas juninas?

Jesus pede ao Pai que nos leve até junto dele. “Pai, aqueles que você me deu, eu quero que 
eles estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória que você me 
deu, pois você me amou antes da criação do mundo.” (Jo 17,24)

Oração – Senhor, Tu  que sempre estás  conosco, receba a comemoração de nossas tradições, na 
certeza de que vivemos plenamente a alegria de sermos Teus  filhos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A multiplicação da partilha – A refeição e a partilha do pão que Jesus celebrou com os seus 
discípulos é símbolo para que todos possam se alimentar e ter vida em abundância. Jesus deixou 
claro que para viver é preciso comer. Deus nos quer vivos e, para isso, precisamos nos alimentar 
muito bem e com alimentos saudáveis. Assim, como um Pai que se preocupa e cuida dos seus 
filhos, Deus também se dá em comida. Foi dessa forma que Deus sempre fez, alimentou seu povo 
no deserto, depois da saída do Egito, com o maná e as codornizes, era um pão vindo do céu, 
portanto, o pão de Deus. Jesus também alimenta o povo que está com Ele e com fome. Jesus 
multiplica e reparte os pães, os peixes e o vinho e, com a ajuda de seus discípulos, os distribui para 
nos lembrar da importância de partilhar o que temos e o que somos e, assim, servir a quem precisa. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você busca se alimentar diariamente de Jesus? De que forma você se 
alimenta de Jesus?
Ensino Médio – Jesus é que tipo de alimento para você? Qual fome Jesus sacia?

“Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, você me ama mais do que estes 
outros?” Pedro respondeu: “Sim, Senhor, você sabe que eu lhe  amo”. Jesus disse: “Cuide dos 
meus cordeiros.”” (Jo 21,15)

Oração – Jesus, ensina-nos a ser alimento que alimenta e promove vida. Que possamos abrir o 
coração e partilhar os dons que de  Ti  recebemos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Aos que passam em nossas vidas – Disse Saint-Exupéry: “Cada um que passa em nossa vida passa 
sozinho. Porque cada pessoa é única para nós, e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa em 
nossa vida passa sozinho, mas não vai só. Leva um pouco de nós mesmos e deixa um pouco de si 
mesmo. Há os que levam muito, mas não há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas não 
há os que não deixam nada. Esta é a mais bela realidade da vida. A prova tremenda de que cada um é 
importante e que ninguém se aproxima do outro por acaso.”  (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você lembra de pessoas especiais que já estiveram presentes na sua 
vida?
Ensino Médio – Que lembranças você guarda de pessoas especiais que passaram por sua vida? 
Que marcas deixaram pessoas que já passaram por você?

Jesus nos alerta: “Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo 
de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande 
para vocês a recompensa no céu.” (Mt 5, 11-12)

Oração – Senhor Jesus, agradecemos e também pedimos para que Tu nos ajudes a aproveitar da 
convivência das pessoas especiais que colocas em nossa vida. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Você sabia?  – Na Terra Santa encontramos dois mares bem conhecidos. Embora alimentados pelo 
mesmo Rio Jordão, eles são totalmente distintos um do outro. O Mar da Galileia é de água doce e 
contém muitos peixes. Seu litoral é salpicado por cidades e belas aldeias. As colinas que rodeiam 
o mar são férteis e verdejantes. O outro mar é o Mar Morto. É célebre pela sua densidade de sais 
minerais. Não tem peixes. Os vegetais não têm condições de vida. Seus arredores são desertos. 
Não existe área verde. O Mar Morto apresenta aspecto desolador. De onde vem esta diferença? A 
explicação é que o Mar da Galileia recebe pelo Norte as águas do Rio Jordão, com toda sua carga 
de vida e fertilidade. Porém, não guarda para si esta fertilidade. As águas seguem seu curso para o 
Sul. É um mar que recebe a água do Monte Hermon e das colinas de Golan. Riquíssimo em águas 
e em vegetação, o Mar da Galileia não vive para si, mas reparte tudo aquilo que recebe. Já o Mar 
Morto é totalmente diferente. Recebe igualmente a água do Rio Jordão, mas retém esta água para 
si. Não possui uma saída. Enquanto as águas se evaporam, todos os sais minerais se acumulam no 
enorme recipiente fechado. A excessiva saturação é estéril, não permite vegetação alguma, não 
tem vida. É um mar que mata. Este é o Mar Morto. (Leandro Padilha, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você é mais parecido com o Mar da Galileia ou com o Mar Morto?
Ensino Médio – Seu jeito de ser e viver é como o Mar da Galileia ou como o Mar Morto? 

Jesus diz que: “Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos 
salgá-lo? Não serve para mais nada; serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens.” 
(Mt 5,13)

Oração – Senhor, que sejamos sempre um mar muito fértil de vida. Que confiemos sempre no Teu  
amor a nos orientar e conduzir. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pouca coisa é necessária  –  “É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar. É melhor 
tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, 
que em dias frios em casa a me esconder. Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade 
viver. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas o silêncio dos nossos 
amigos. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Pouca 
coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida: amor no coração e sorriso nos lábios. O 
perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício.” 
(Martin Luther King, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você é uma pessoa feliz? O que você faz para ser feliz?
Ensino Médio – Você se considera um jovem desacomodado, que se arrisca com o objetivo de 
crescer e aprender?

Jesus nos fala do valor maior. “Quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor 
que seja, e ensinar os outros o mesmo, será considerado o menor no Reino do Céu. Quem os 
praticar e ensinar, será considerado grande no Reino do Céu.” (Mt 5,19)

Oração – Senhor, ajuda-nos a sermos jovens ousados nas nossas opções. Faz-nos promover o bem 
e que estejamos sempre atentos a cuidar dos que mais precisam. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Na vida, é preciso fazer escolhas  – Ao longo da vida, somos levados a decidir sobre os rumos de 
nossa trajetória. Dia após dia, o tempo nos cobra posturas decisivas. Escolhas profissionais, valores 
pessoais, conflitos afetivos, relações interpessoais, frequentemente surgem como fantasmas, 
assombrando o nosso coração. O ensinamento da sabedoria traz, no entanto, um simples e singelo 
provérbio, bem atual: “faz de tua boca um canal de água pura”. Ou seja, decidir sempre pela reta 
intenção, pela pureza de nossas palavras. Por conseguinte, várias serão as consequências desta 
decisão. Uma, por exemplo, é a mudança de espaço, que claro não precisa ser o físico, é o primeiro 
sinal. Ou seja, é ter presente em si uma atitude mental renovada. Isso nos ajuda a refletir sobre 
nossos conflitos entre hábitos, valores e atitudes. Quando opto, por exemplo, por beber água, em 
vez de refrigerante, estabeleço uma cisão, isto é, uma separação ou quebra de um percurso até 
então estabelecido. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Como você faz suas escolhas? Você é fiel e mantém suas escolhas?
Ensino Médio – Que processo você faz para fazer suas escolhas? Você é fiel às suas escolhas ou é 
maleável para rever, caso seja melhor?

Jesus mostra que é possível viver melhor. Ele diz: “Se você for até o altar para levar a sua 
oferta, e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí 
diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão; depois, volte para apresentar a 
oferta.” (Mt 5,23-24)

Oração – Senhor, hoje queremos Te entregar nossos projetos de vida, para que tudo seja orientado 
para o maior bem pessoal e da humanidade. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco – “Novas formas de fraternidade solidária, 
da inclusão, integração e inovação”, disse o Papa Francisco falando a economistas, ministros das 
finanças e banqueiros. Francisco constatou que o mundo é rico e, todavia, os pobres aumentam 
ao nosso redor, e que o nível de riqueza e de técnica acumulados pela humanidade pode e deve 
acabar com a pobreza. Para o Papa ainda a principal mensagem de esperança é a que trata de 
problemas resolvíveis e não de falta de recursos. “Um mundo rico e uma economia vibrante podem 
e devem acabar com a pobreza”. O Papa observa ainda que se existe a extrema pobreza em meio à 
riqueza, e por sua vez a extrema riqueza, é porque permitimos que o fosso se ampliasse até tornar-
se o maior da história. Francisco olha para essa realidade falando de estruturas de pecado. “Vocês, 
que são os líderes financeiros e especialistas do mundo em economia conhecem por primeiro 
quais são as injustiças da nossa economia global atual. Trabalhemos juntos para acabar com essas 
injustiças”, e convidando-nos para “uma nova arquitetura financeira internacional.” É isso que se 
propôs o encontro que o Papa convocou, na cidade de Assis, Itália, a “construir novos caminhos, 
uma nova economia à medida do homem e para o homem, socialmente justa, economicamente 
viável, ambientalmente sustentável e eticamente responsável.” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir na economia em sua casa?
Ensino Médio  – Qual será a minha contribuição concreta neste ano para pôr em prática uma nova 
economia?

Para Jesus: “Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora! É melhor perder 
um membro, do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a 
pecar, corte-a e jogue-a fora! É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o 
inferno.” (Mt 5,29)

Oração – Senhor, recebe em Tuas mãos a oferenda da minha vida. Que na certeza do Teu amor eu 
possa cumprir com alegria o projeto de vida e contribuir para melhorar a realidade onde vivemos 
hoje. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Santo Antônio – Viva Santo Antônio! Viva o santo casamenteiro! Foi ainda na Idade Média que 
se criou a fama, e que virou tradição, de que Santo Antônio, um frade franciscano, nascido em 
1195, em Portugal e que viveu em Pádua, na Itália, arranjava casamentos. Antônio foi um grande 
pregador, o que o fez ser proclamado doutor da Igreja. A verdade é que em suas pregações, 
Antônio não pregava nada específico sobre casamentos, ele apenas se notabilizou ajudando 
mulheres humildes a conseguirem um dote e um enxoval para o casamento, já que era exigência da 
época. Assim, segundo uma lenda, certa vez em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia 
pagar o dote para se casar. Desesperada, a jovem foi até o Santo que lhe entregou um bilhete e 
disse para procurar um certo comerciante. O bilhete dizia apenas que o comerciante desse à moça 
moedas de prata equivalentes ao peso do papel. O homem não se importou, achando que o peso 
daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos da prata 
para que a balança atingisse o equilíbrio. O comerciante se lembrou que um dia havia prometido 
400 escudos de prata para Antônio e até então não havia cumprido a promessa. A moça pôde, 
assim, se casar, de acordo com o costume da época. Foi a partir daí que Santo Antônio recebeu o 
reconhecimento de “santo casamenteiro”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental - – Você tem a prática de ajudar quem precisa? Como e o que você faz?
Ensino Médio – Você diria que as suas relações de amizade têm um peso maior nos seus interesses 
particulares ou é mais de gratuidade? 

Jesus sinaliza para nós o caminho. “Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará, e 
sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que 
tenham vida, e a tenham em abundância.” (Jo 10,9-10)

Oração – Senhor Jesus, que estejamos de coração aberto para perceber e para ajudar quem está 
ao nosso lado. Que sejamos companheiros e amigos em toda e qualquer situação. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13  de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Carta do imperador Vespasiano para seu filho Tito, no ano de 79 dC - “Tito, meu filho, estou 
morrendo.  Logo eu serei pó e você, Imperador.  Espero que os deuses lhe  ajudem nesta árdua 
tarefa, afastando as tempestades e os inimigos, acalmando os vulcões e os jornalistas. De minha parte, 
só o que posso fazer é dar-lhe  um conselho: não pare a construção do Coliseu.  Em menos de um 
ano ele ficará pronto, dando-lhe  muitas alegrias e infinita memória. Alguns senadores lhe criticarão, 
dizendo que deveríamos investir em esgotos e escolas.  Não dê ouvidos a esses poucos.  Pensa: 
onde o povo prefere pousar seu clunis:  numa privada, num banco de escola ou num estádio? Num 
estádio, é claro. Será uma imensa propaganda para você. Ele ficará no coração de Roma por “omnia 
saecula saeculorum” – ‘todos os tempos’, e sempre que o olharem, dirão: ‘Está  vendo este colosso? 
Foi Vespasiano quem o começou e Tito quem o inaugurou’. Outra vantagem do Coliseu: ao erguê-
lo, teremos repassado dinheiro público aos nossos amigos construtores, que tanto nos ajudam nos 
momentos de precisão. ‘Moralistas e loucos dirão que mais certo seria reformar as velhas arenas. Mas 
todos sabem que é melhor usar roupas novas que remendadas. “” – ‘até um cego vê isso’. Portanto, 
você deve construir esse estádio em Roma. Enfim, meu filho, desejo-lhe sorte e deixo-lhe uma frase: 
“ad captandum vulgus, panem et circenses” – ‘para seduzir o povo, pão e circo’. Esperarei por você ao 
lado de Júpiter”. (Vespasiano, Imperador de Roma. Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você já ouviu falar do Coliseu de Roma? Você acha que também temos 
construções parecidas em nosso país? Se sim, cite alguma...
Ensino Médio – Para você, o que significa governar um povo? Qual deve ser a maior preocupação 
de quem governa um povo?

Para Jesus, também nós podemos ser como Ele. Para isso nos orientou: “Sejam perfeitos 
como é perfeito o Pai de vocês que está no céu.” (Mt 5, 48)

Oração – Senhor, dá-me serenidade e sabedoria para contribuir com os talentos que recebi. Que 
eu seja sensível e atenda os que estão e passam pelo meu caminho. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco – Pontos essenciais em torno do projeto, 
a “Economia de Francisco”, tratam da renda básica universal: no quadro de uma visão geral de 
que algumas coisas não podem faltar a ninguém, uma forma simples e direta, em particular com 
as técnicas modernas de transferência, é assegurar um mínimo para cada família. Não se trata de 
custos, pois a dinamização do consumo simples na base da sociedade dinamiza a economia e gera 
o retorno correspondente. Trata também de políticas sociais de acesso universal, público e gratuito: 
o acesso à saúde, educação, cultura, segurança, habitação e outros itens básicos de sobrevivência 
devem fazer parte das prioridades absolutas. Não se trata de custos, e sim de investimentos nas 
pessoas, que dinamizam a produtividade e liberam recursos das famílias para outras formas de 
consumo. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quais são os valores que você traz em seu coração e deles não abre mão?
Ensino Médio – O que é um valor essencial para a sua vida hoje? 

E hoje Jesus nos diz: “Quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua 
direita faz, para que a sua esmola fique escondida; e seu Pai, que vê o escondido, recompensará 
você.” (Mt 6, 3-4)

Oração – Senhor, ensina-nos a caminhar para o nosso amanhã contribuindo com a construção de 
um mundo mais bonito e melhor para todos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Para bem e melhor celebrar o Corpo de Deus, o Corpus Christi – Aproveite a celebração do 
Corpus Christi para partilhar o pão de sua vida, de suas habilidades e competências e de todos 
os bens materiais que você já não precisa mais. O simbolismo da festa de Corpus Christi está 
vinculado com a última ceia, na qual Jesus entregou seu próprio corpo e seu sangue à humanidade 
toda. O gesto de Jesus é para que nós cristãos continuemos a partilhar o que temos, seja o 
espiritual, afetivo, emocional, como também o material. O que, de nossa vida e de nossas coisas, é 
possível fazer partilha e doar? Além disso, quem sabe contribuir com alimentos, o pão de cada dia, 
para pessoas que passam fome e tantas outras necessidades? Basta nos organizar, pois há várias 
possibilidades, como levar alimentos a uma Igreja ou mesmo a uma família, deixar aqui na escola 
ou entregar numa instituição.

Ensino Fundamental  – O que você pode fazer, quem vai mobilizar para partilhar e que pode 
alimentar alguém que está com dificuldades de adquirir alimentos?
Ensino Médio – Que ações de partilha você costuma fazer? De que forma a nossa sala de aula 
pode contribuir com pessoas e famílias que hoje passam necessidade alimentar?

Na festa do Corpus Christi aprendemos com Jesus a partilhar a comida que nos sustenta. “Jesus 
pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção 
e os partiu, e ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, 
ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos doze cestos de pedaços que sobraram.” (Lc 9, 16-17)

Oração – Senhor, ajuda-nos a caminhar para o nosso amanhã contribuindo hoje com a construção 
de um mundo mais bonito e melhor para todos. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global  – O Papa propõe construir um pacto educativo global inspirado em 
três princípios. São eles: 1. Saber  que a diversidade, que nossa época comporta, não é motivo 
de desunião, mas de celebração, já que na diversidade encontramos múltiplos caminhos para 
percorrer. 2. Saber que o que realmente educa são as relações e que, justamente por isso, a tarefa 
de educar não é apenas da escola, mas de toda a sociedade, da aldeia global. 3. Saber que uma 
educação que prioriza a pessoa é capaz de mudar as estruturas caducas da sociedade e instaurar 
a tão desejada transformação do mundo. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, quem tem, na sociedade em geral, a tarefa de educar?
Ensino Médio – Como que a educação em geral pode dar prioridade   à pessoa?

Jesus pede que sejamos lâmpadas a iluminar o mundo. “A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho 
é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. 
Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão!” (Mt 6, 22-23)

Oração – Senhor, tira do nosso coração o egoísmo e, como estudantes, dá-nos coragem para 
assumir com fé e amor o compromisso para contribuir com o Pacto Educativo Global. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ser chique  – Entro numa loja e vejo um cartaz dizendo “Seja chique. Seja simples”. Perguntei ao 
comerciante de onde ele tinha tirado aquela ideia, e ele me disse que desde que o Papa anda 
de carro simples e com o vidro aberto, abraçando crianças e velhos, conversando com todos que 
encontra, senta junto e come com o povo, entre outras atitudes, a simplicidade virou “chique”. 
Cafona é querer privilégios e fazer ostentação, me disse ele. Fiquei pensando no que falou o dono 
daquela loja e conversei com muitas pessoas a respeito. Todas me disseram ter a mesma sensação. 
Ostentar, usar coisas caras, exigir privilégios, ter carrões, virou coisa de “novo rico” e, portanto, 
fora de moda, fora do tempo. A moda agora é ser simples. Ser simples não significa não querer 
coisas de boa qualidade, nem viver na penúria. Ser simples é dar valor às pequenas coisas e aos 
pequenos gestos que o mundo de hoje esqueceu. É respeitar as pessoas pelo que elas são e não 
pelo que possuem de bens materiais. É acabar com a arrogância, com a presunção. Ser simples é 
ser normal e não se deixar dominar por desejos de aparecer, de ser aplaudido, de estar sempre nos 
holofotes. (Luiz Marins, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você precisa fazer e como você precisa agir para ser simples? 
Ensino Médio – Para você, concretamente,  o que quer dizer  ser alguém simples? Que valor você 
dá e qual a importância da simplicidade para você? 

Jesus nos ensina hoje que devemos ser pessoas simples. “Não julguem, e vocês não serão 
julgados. Vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem.” (Mt 7, 1-2)

Oração – Senhor, purifica meu coração e coloca em mim o gosto da simplicidade, para que assim 
eu possa viver na bondade e no amor. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado com a nossa Casa Comum – “Os pulmões do planeta repletos de biodiversidade, que 
são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os glaciares, são lugares 
importantes para o conjunto do Planeta e, para o futuro da humanidade, não se pode ignorar. 
Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, 
quase impossível de conhecer completamente, mas quando estas florestas são queimadas ou 
derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos perdem-se inúmeras espécies, ou tais áreas 
transformam-se em áridos desertos. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações 
da sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando 
legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável 
de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país.” (Laudato Si’, nº. 38)

Ensino Fundamental  – Você sabe em qual bioma brasileiro está inserida a sua escola? O que você 
pode colaborar para preservar esse bioma?
Ensino Médio – O que sua sala pode fazer para potencializar ações com propostas  para preservar 
o bioma, onde sua escola está inserida?  

Jesus ensina fazer aos outros, o que queremos para nós. “Tudo o que vocês desejam que os 
outros façam a vocês, façam vocês também a eles.” (Mt 7,12)

Oração – Senhor, que neste dia sejamos tocados pelo Teu amor e assim possamos cuidar, com zelo 
e alegria, de toda a Criação que para nós dispuseste. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Sozinhos não somos nada  – Sozinhos não criamos um mundo de harmonia e de paz, sozinhos 
os nossos sonhos vão parar numa gaveta. Somos únicos em toda face da Terra. Em nossa 
individualidade somos chamados a fazer parte da fraternidade humana e também da comunidade 
cristã. Fazemos parte de uma grande aldeia global. No mundo não existem mais fronteiras, somos 
cidadãos planetários. O que acontece numa pequena e distante comunidade, todos ficam sabendo 
do ocorrido no mesmo instante. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não paremos 
de sonhar, não paremos de lutar por um mundo melhor. Mesmo se estivermos cansados, abatidos 
e nossas ações pareçam insignificantes, certamente elas estão todas no conjunto harmonioso do 
universo, desempenhando a sua função invisível aos olhos da humanidade, porém visíveis aos 
olhos do nosso Criador. (Eduardo Belotti, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de participar e contribuir em sua comunidade escolar?
Ensino Médio – Como jovem, você se sente cidadão da grande aldeia global? O que você faz para 
participar e contribuir concretamente com a sua comunidade escolar?

Para Jesus, em nosso coração estão os bons frutos. “Uma árvore boa não pode dar frutos 
maus, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será 
cortada e jogada no fogo.” (Mt 7,18-19)

Oração – Senhor, como jovem cidadão do mundo, quero caminhar Contigo. Preciso de Tua luz 
para ver o caminho e de Tua bênção para ter coragem para a caminhada. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Sobre a vida política – “Participar da vida política é uma maneira de honrar a democracia. Seria 
necessário distinguir entre a Política com P maiúsculo e a política com p minúsculo. A política só irá 
resistir se a satisfação das necessidades humanas for a nossa vocação. Esse é o papel do cidadão. 
As pessoas são sujeitos históricos, o que significa cidadãos e membros de uma nação. O Estado e a 
sociedade devem gerar condições sociais que promovam e atuem como guardiãs de seus direitos, 
permitindo que sejam construtoras de seu próprio destino”. “Não existe uma única violação da 
dignidade de um homem ou de uma mulher que possa ser justificada por qualquer coisa ou ideia. 
Quando uma pessoa ou um povo vende sua dignidade, ou a barganha, todo o resto deixa de ter 
valor”.  (Papa Francisco, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é fazer política? Como você pode fazer política?
Ensino Médio – Você sabe o conceito real de política e do seu significado? Qual seu interesse e até 
onde vai seu envolvimento com as ações políticas de nosso país?

Disse Jesus: “Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente 
que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com 
força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha.” (Mt 7,24-25)

Oração – Senhor, renova hoje nossa disposição de viver a vida conforme nos destes. Que estejamos 
sempre a serviço de uma grande causa, a causa do amor. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia de São João – Sabemos que João Batista é parente de sangue de Jesus. Sua mãe Isabel, era 
prima de Maria, a Nossa Senhora, e ambas engravidaram no mesmo período. Assim que o anjo 
anunciou a Maria que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus, ela foi 
ao encontro de Isabel para ajudá-la, já que a mesma estava em idade avançada. Depois de um 
tempo Maria voltou para casa. E conta a tradição que Maria e sua prima combinaram que assim 
que o filho de Isabel nascesse ela acenderia uma grande fogueira para que Maria ficasse sabendo 
do recém-nascido. E assim aconteceu quando nasceu João, o primo de Jesus. A missão principal 
de João foi anunciar o nascimento de Jesus. Ele, João, dizia que estava para chegar alguém tão 
importante e maior, que qualquer outro ser humano não era digno sequer de desatar as sandálias 
dos seus pés. Claro que essa pessoa importante era Jesus, o Filho de Deus. Numa ocasião os dois 
se encontraram à beira do Rio Jordão, e ali João batizou Jesus. Deste fato é que vem o nome de 
Batista, ou seja, “aquele que batiza”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você se considera um mensageiro de Jesus? Como você leva Jesus em sua vida?
Ensino Médio – João Batista e Jesus tiveram uma bonita missão e a cumpriram. Você sabe qual é 
a sua missão, qual é seu projeto de vida?

“Terminou para Isabel o tempo de gravidez, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes 
ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel, e se alegraram com ela. No oitavo 
dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, 
disse: “Não! Ele vai se chamar João.”” (Lc 1,57-59)

Oração – São João Batista, intercede por nós junto a Deus para que nos abençoe e nos dê a graça 
de também sermos fiéis e cumprirmos com nossa missão. Amém.
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.
TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!
Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Não consigo, pai  – Certo dia, Davi e seu pai cavavam uma horta atrás de sua casa quando se 
depararam com uma grande pedra.  – Teremos de removê-la, disse o pai.  – Deixe que eu faço, 
disse Davi. Ele tentou empurrar até perder o fôlego e a pedra permanecia no mesmo lugar. – Não 
consigo, disse, admitindo sua derrota.  – Acho que consegue, disse o pai. Se você tentar tudo que 
lhe vier à mente. Davi tentou de novo até sentir os braços doerem e estar a ponto de chorar.  – 
Não consigo, disse. Realmente não consigo, pai. Tentei o máximo que pude e a pedra nem saiu 
do lugar.  – Será que você pensou mesmo em tudo? Perguntou o pai. Davi acenou que sim, mas 
seu pai balançou a cabeça. – Não, você esqueceu de fazer uma coisa. Se você a fizer, você vai 
conseguir remover a pedra.  – O que eu esqueci? Perguntou Davi. Seu pai sorriu. – Eu estou aqui! 
Você poderia ter pedido a minha ajuda, e não pediu. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Nas suas dificuldades você procura ajuda? A quem você recorre quando 
tem dificuldades.
Ensino Médio – Como você lida com as dificuldades e preocupações? Você pede ajuda? Em quem 
você confia para o orientar nos momentos difíceis?

Jesus disse a um doutor da lei que é preciso ter olhos abertos e coragem para segui-lo. ““Mestre, 
eu lhe seguirei aonde quer que fores.” Jesus lhe respondeu: “As raposas têm tocas e as aves do 
céu têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.”” (Mt 8,19-20)

Oração – Senhor, preciso de Tua luz para ver o caminho. Preciso de Tua bênção para ter coragem 
de percorrer minha estrada. Dá-me, Senhor, Tua força e fé. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Não esqueça o principal  – Conta a lenda que uma mulher pobre, com sua criança no colo, estava 
passando diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que de dentro dizia: Entre e apanhe 
tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal! Lembre-se, também, de outra coisa: 
depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas 
não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada 
pelo ouro e pelas joias, pôs a criança ao chão e começou a ajuntar, ansiosamente, tudo o que 
podia no seu avental. A voz misteriosa voltou a falar: Você agora só tem cinco minutos. Esgotado 
o tempo, a mulher carregada de ouro e pedras preciosas correu para fora da caverna e a porta se 
fechou. Lembrou-se, então, de que a criança lá ficara e a porta estava fechada para sempre! (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe o que é mais importante, o principal de sua vida? O que você faz 
para nunca esquecer daquilo que é o mais importante para sua vida?
Ensino Médio – Você já definiu o que é o principal para sua vida? Que energias você investe 
concretamente para garantir o que é o principal de sua vida?

Jesus sempre estará junto dos que o procuram e conhecem a fundo. ““Por que vocês têm 
medo, homens de pouca fé?” E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou 
calmo.” (Mt 8,26)

Oração – Senhor Jesus, que saibamos ter foco e investir nosso tempo no projeto que Deus tem 
para nossa vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia de São Pedro e São Paulo – A primeira coisa que Pedro e Paulo nos ensinam é que não é nada fácil 
aceitar a mensagem de Jesus e de ser seu seguidor. Os dois resistiram na hora de dar o primeiro passo 
e aceitar o convite de Jesus. Tanto Pedro como Paulo eram pessoas muito religiosas e se achavam 
muito bem no judaísmo. O encontro com Jesus tumultuou a tranquilidade deles e os fez conhecer um 
Mestre com um projeto de vida muito diferente. Pedro era do tipo que, com toda espontaneidade, não 
perdia a oportunidade de colocar sua oposição àquilo que Jesus dizia. Já Paulo era um tipo fanático na 
defesa de suas convicções, como a religião do judaísmo. Nos evangelhos, encontramos suas histórias 
e conhecemos os muitos obstáculos que tiveram de superar, para passar do conhecimento de Jesus à 
vivência de tudo o que Ele pregava. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você acredita que Jesus está com você todos os dias?
Ensino Médio – Os desafios que Pedro e Paulo tiveram que encarar para seguir Jesus animam você 
no seu projeto de vida? 

É o próprio Deus que nos convoca para o bom caminho. “Ouça, meu povo, que eu vou falar 
com você. Quem me oferece um sacrifício de confissão me glorifica; e a quem segue o bom 
caminho eu mostrarei a salvação de Deus.” (Sl 50,7;23)

Oração – São Pedro e São Paulo, que seus testemunhos nos fortaleçam para uma viva Fé, firme 
Esperança e ardente Caridade. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O amor autêntico – Não posso reduzir a minha vida à relação com um pequeno grupo, nem 
mesmo à minha própria família, porque é impossível compreender-me a mim mesmo sem uma 
teia mais ampla de relações: e não só as do momento atual, mas também as relações dos anos 
anteriores que me foram configurando ao longo da minha vida. A minha relação com uma pessoa, 
que estimo, não pode ignorar que esta pessoa não vive só para a sua relação comigo, nem eu 
vivo apenas relacionando-me com ela. A nossa relação, se é sadia e autêntica, abre-nos aos outros 
que nos fazem crescer e enriquecem. O mais nobre sentido social hoje facilmente fica anulado 
sob intimismos egoístas com aparência de relações intensas. Pelo contrário, o amor autêntico, 
que ajuda a crescer, e as formas mais nobres de amizade habitam em corações que se deixam 
completar. O vínculo de casal e de amizade está orientado para abrir o coração em redor, para nos 
tornar capazes de sair de nós mesmos até acolher a todos. (Fratelli Tutti, no. 89)

Ensino Fundamental – Você é fiel aos seus amigos? Você é capaz de abrir-se para novas amizades?
Ensino Médio – Com quem são suas relações de amizade? Você é capaz de abrir-se a novas amizades?

Jesus nos dá coragem para enfrentar todos os limites. “Jesus subiu numa barca, passou para a 
outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. 
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Coragem, filho! Os seus pecados estão 
perdoados.” (Mt 9,1-2))

Oração – Senhor, dá-nos o amor que nos ensina que ganhamos mais quando precisamos uns dos 
outros e quando compartilhamos nossas vidas. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da PRUDÊNCIA.

TODOS: Santo Antônio, São João e São Pedro, nossos patronos do mês de junho, roguem por nós 
e nos ajudem a viver a virtude da PRUDÊNCIA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de junho
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da FORTALEZA.
Fortaleza é a virtude que, no meio das dificuldades da vida, assegura a firmeza 

e a constância para que sempre nos coloquemos e defendamos a pratica do bem. É a 
virtude da força interior, manifestada externamente na fortaleza, que não deixa o medo, 
a insegurança, as dificuldades tomarem conta da pessoa para desistir de lutar pelas 
boas causas. 

Na virtude da fortaleza a pessoa permanece firme, enfrenta os obstáculos que 
surgem no caminho da vida. É verdade que a virtude da fortaleza exige decisão, coragem, 
generosidade e constância. Mas também tem força para saber tolerar as numerosas 
dificuldades enfrentadas durante a vida. 

A virtude da fortaleza leva, assim, a suportar com paciência as provações, os 
sofrimentos, as doenças, as humilhações e faz acreditar que é possível ultrapassar 
barreiras e superar momentos complicados e difíceis.

Podemos dizer que é a virtude da fortaleza que nos leva a sempre decidir pelo 
bem, a termos coragem e generosidade para prosseguir no cumprimento de nossa 
missão.

Pedimos à  nossa patrona deste mês, que nos ajude a manter viva em nós a 
virtude da FORTALEZA.

 – Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da fortaleza!

 
FELIZ MÊS DE JULHO!

JULHO – TEMA: VIRTUDE DA FORTALEZA

Julho Amarelo 
Mês de Luta Contra 
as Hepatites Virais
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – No pluralismo ético-religioso, em vez de serem um obstáculo, 
as religiões podem estar a serviço da convivência pública. A partir dos valores positivos de amor, 
esperança e salvação, num quadro de relações performativo e coerente, as religiões podem contribuir 
de modo significativo para a realização dos objetivos sociais de paz e justiça. A educação para o 
humanismo solidário tem a delicada responsabilidade de assegurar a formação de cidadãos dotados 
de uma adequada cultura do diálogo. Além disso, a dimensão intercultural é frequentemente vivida 
nas salas de aula de todos os tipos e níveis, portanto é a partir delas que se deve difundir a cultura 
do diálogo. O quadro de valores, no qual vive, pensa e age o cidadão formado para o diálogo, é 
baseado em princípios relacionais (gratuidade, liberdade, igualdade, coerência, paz e bem comum) 
que entram de modo positivo e decisivo nos programas didáticos e formativos das instituições que 
prezam o humanismo solidário. (Educar ao Humanismo Solidário, nos. 13 e 14)

Ensino Fundamental  – Para você, qual é o quadro de valores que um adolescente precisa ter?
Ensino Médio – Para você, o que é preciso fazer para que aconteça uma educação para o humanismo 
solidário?

Jesus respondeu aos fariseus: “As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só 
as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: ‘Eu quero a misericórdia e não o 
sacrifício’. Porque eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores.” (Mt 9,12-13)

Oração – Senhor, reafirma nossa esperança e renova o nosso compromisso de Te  seguir promovendo 
valores de gratuidade, liberdade, igualdade, coerência, paz e bem entre nós. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A caligrafia de Deus – Um homem muito inteligente passou anos tentando compreender Deus. 
Para isso, leu centenas de livros e falou com muitos sábios. Quando achou que era o momento de 
se encontrar com Deus, pôs-se a caminho. Entrou num bosque e começou a gritar: Deus, mostre-
-se! Um passarinho entoou a mais linda canção, mas ele não a ouviu. Pouco depois, gritou: Deus, 
fale-me! Soou um grande trovão, mas ele não o ouviu. Pouco depois, disse com voz forte: Deus, 
faça-me sentir a tua presença. Uma borboleta pousou na sua mão e ele, com um movimento brusco, 
espantou-a. O homem inteligente suplicou: Deus, faça um milagre. Naquele momento, uma ovelha 
deu à luz um cordeirinho, mas ele nada viu. Consta que este homem, que tanto investigou com 
a sua inteligência acerca de Deus, ainda anda à procura de Deus. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Onde você consegue encontrar Deus?
Ensino Médio – Para você é possível encontrar Deus? De que forma Deus pode ser encontrado?

Quem acredita em Jesus não perde a vida. “Um chefe se aproximou, ajoelhou-se diante de 
Jesus, e disse: “Minha filha acaba de morrer; mas venha, ponha sua mão sobre ela e ela viverá.” 
Jesus levantou-se e o seguiu. Jesus entrou, e tomou a menina pela mão. Então a menina se 
levantou.” (Mt 9, 18-19; 24)

Oração – Senhor, fortalece o nosso espírito, orienta nossas intenções e concede-nos que possamos 
encontrá-Lo no nosso caminho diariamente. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Saber desistir – Saiba desistir, porque em algum momento da vida isso vai ser necessário. Focar o 
que é, e não o que poderia ter sido. Colocar a vida à frente do orgulho. Seus desejos à frente do 
que os outros desejam para você. Provavelmente ninguém vai lhe ensinar a entender o que você 
realmente deseja. Mas dê um jeito de aprender. Em algum momento da vida, desistir vai exigir 
mais coragem que seguir em frente. Desistir será o mesmo que parar de tentar. E parar de tentar 
pode ser finalmente o começo. Alguma vez você já experimentou a sensação de estar no limite? 
Quantas vezes você se cobrou demais, foi além da conta, fez de conta que estava tudo bem quando 
na verdade estava tudo mal? A ginasta Simone Biles fez este movimento, na olimpíada do Japão 
em 2021, ao desistir de disputar a final individual de ginástica artística. Surpreendendo todas as 
expectativas, todos os holofotes, todo um passado que a condecorava, ela desistiu. Ao tomar esta 
decisão, Simone tomou a si mesma, acima de tudo. Compartilhou com o mundo a grandeza e a 
coragem de se colocar em primeiro lugar. (Renata Feldman, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já precisou desistir de algo muito importante? Foi fácil desistir? 
Ensino Médio – Você já fez a experiência de desistir de algo muito importante? Como é para você 
ter que desistir de algo que é importante?

Para Jesus o mais importante é estar bem. “Jesus percorria todas as cidades e povoados, 
ensinando em suas sinagogas, pregando a Boa Notícia do Reino, e curando todo tipo de 
doença e enfermidade.” (Mt 9,35)

Oração – Senhor, obrigado pela consciência que nos dás. Que sejamos Teus fiéis cooperadores no 
respeito com nós mesmos  e com os outros. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A ponte sólida  – Dois irmãos que moravam em terras vizinhas, separadas apenas por um riacho, 
tiveram um desentendimento. O que começou com um pequeno mal-entendido, explodiu na 
troca de palavras ríspidas, seguida por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho 
ouviu alguém batendo à sua porta, dizendo: “Estou procurando trabalho e talvez você tenha algo 
para mim”. Sim, disse ele, mostrando em seguida a casa do seu irmão mais novo, para além do 
riacho e contando que haviam brigado. Então pediu ao senhor de idade para construir uma cerca 
bem alta entre as duas propriedades, entregou a ele o material e foi para a cidade. Quando voltou 
não acreditou no que viu! Em vez de cerca, uma ponte foi construída, ligando as duas margens 
do riacho. Era um belo trabalho, mas não gostou nada do que viu. As surpresas não pararam aí. 
Ao olhar novamente para a ponte viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um 
instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. Então o irmão mais novo disse: “Você realmente 
foi muito amigo construindo esta ponte mesmo depois de tudo o que aconteceu.” De repente, 
num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se no meio da ponte. 
O homem que fez o trabalho estava de partida quando alguém disse: “Espere, fique conosco!” E 
ele respondeu: “Não posso, tenho outras pontes para construir.” (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental   – O que você faz para ajudar os colegas que se desentendem?
Ensino Médio – Você pode ser considerado um construtor de pontes? Que atitudes você tem 
quando sabe sobre desentendimentos entre seus colegas?

É amigo quem mostra o caminho do bem. “Jesus enviou os Doze com estas recomendações: “Não 
tomem o caminho dos pagãos. Vão e anunciem: O Reino do Céu está próximo’”. (Mt 10,5;7)

Oração – Senhor, dá-nos a graça de saber contemplar o que há de bom em cada um de nós, para 
que assim possamos ser construtores de pontes que unem. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio que, na escola de Dom Bosco, aprendeste 
a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na devoção a 
Maria e no zelo pelas almas; e faz  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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e  ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A menina que defende o direito à educação – Era o ano 2012 da nossa era atual. Uma adolescente 
paquistanesa, chamada de Malala Yousafzai, se tornou manchete no mundo todo. Malala foi 
reconhecida por lutar pelo direito das meninas de seu país terem direito à educação escolar. 
Queria que todas aprendessem a ler e a escrever. A jovem de 15 anos dava entrevistas e defendia 
abertamente o direito das meninas de frequentarem a escola. E foi seguindo para a escola, em um 
ônibus escolar, que Malala foi baleada na cabeça por um membro do Talibã. Parecia que este fato 
seria  o fim de sua jornada. No entanto, foi só o começo de algo muito maior. Malala conseguiu ser 
socorrida e sobreviveu. Sua força de menina adolescente e seu desejo de estudar a tornou uma das 
nossas ativistas contemporâneas, com influência mundial e a mais jovem vencedora de um Prêmio 
Nobel da Paz. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Que atitudes e posturas você tem concretamente na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes?
Ensino Médio – Como você contribui para que os jovens de nosso país tenham direito à  educação 
e a uma educação de qualidade?

Jesus nos envia a dar o que recebemos. “Vão e anunciem: O Reino do Céu está próximo. Vocês 
receberam de graça, deem também de graça!” (Mt 7-8)

Oração – Obrigado Senhor, pelas tarefas de cada dia que nos proporcionam a alegria e o bem. 
Obrigado pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A luta de Malala  – Para entender toda a luta e postura de Malala é preciso saber, primeiro, que no 
Paquistão, como também em outros países de ideologias extremistas islâmicas no Oriente Médio, 
as mulheres são vistas de forma diferente dos homens e, por essa razão, não têm os mesmos 
direitos que os homens. Delas se pede e espera que apenas cozinhem e sirvam seus pais e/ou 
responsáveis e irmãos do sexo masculino. Eles, homens e meninos, podem andar livremente pela 
cidade. Elas, mulheres e meninas, não têm autorização para sair de casa sem que um parente do 
sexo masculino as acompanhe. Não foi assim com Malala. Sempre com o apoio do pai, mostrou 
desde muito cedo que com ela as coisas não seriam assim. O que é quase impossível, perante 
as leis severas que tentam controlar desde relacionamentos  até atitudes banais do dia a dia, que 
servem apenas para agir contra os direitos das mulheres. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece o ECA – Estatuto das Crianças e Adolescentes?
Ensino Médio – Como os meninos de sua sala se relacionam com as meninas? Que posturas podem 
ser melhoradas para garantir os direitos das meninas?

Jesus pede que sejamos prudentes para que o nosso peso seja bem mais leve. “Eis que eu 
envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e 
simples como as pombas.” (Mt 10,16)

Oração – Senhor, que nossa vida seja uma mensagem de amor, fundamentada na fraternidade, no 
respeito e na união de irmãos que querem o bem comum. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Malala e a escola  – Malala sempre frequentou a escola, desde criança, algo que não é normal 
e nem comum para uma menina no Paquistão. Isso porque seu pai, Ziauddin Yousafzai, tinha 
uma escola e sempre incentivou a filha a se dedicar aos estudos. Embora tenha nascido em uma 
sociedade caracterizada pelo machismo, Malala sempre foi admirada por sua família e não deixava 
de se posicionar em questões de educação, ativismo e igualdade de gênero. Aos 11 anos, Malala 
criou um blog em que defendia o direito das meninas de estudarem e recebeu o total apoio de seu 
pai e de sua mãe, Tor Pekai Yousafzai. Aos 12 anos, a jovem passou a ir para a escola escondida, 
uma vez que o direito de estudar havia sido negado às meninas de seu país. Hoje, quem conhece 
Malala atesta que ela é uma figura divertida e carismática e depois de conhecê-la mais de perto, é 
difícil não se sentir inspirado por sua história. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Que ações podemos propor para garantir e aperfeiçoar o direito das crianças 
e adolescentes de nossa escola?
Ensino Médio – Você é um jovem que participa de movimentos sociais e religiosos que podem 
melhorar a condição dos jovens do local onde vive?

Jesus diz que as pequenas atenções podem ser grandes gestos. “Quem der, ainda que seja 
apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a 
vocês: não perderá a sua recompensa.” (Mt 10,42)

Oração – Senhor, derrama em nós a força do Teu  amor e que possamos transformar nossos gestos 
na construção  de um mundo melhor para todos. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Malala Day – A ONU declarou o Dia de Malala, a ser comemorado no dia 12 de julho, em homenagem 
à garota paquistanesa Malala Yousafzai, sobrevivente de um atentado após levar um tiro na cabeça de 
um extremista Talibã. Ela proferiu um discurso na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos EUA, 
no dia em que também comemorava o seu 16º aniversário. Seu discurso, na sede da ONU, foi sua 
primeira aparição pública desde o atentado que sofreu. Malala foi atingida por um extremista com um 
tiro na cabeça na tarde do dia 9 de outubro de 2012. Um homem armado entrou num ônibus escolar 
e atirou em Malala, no norte do Paquistão, no distrito do Swat. “Malala Day não é o meu dia. É um 
dia de toda mulher, toda jovem, toda pessoa que luta pelos seus direitos. Há centenas de ativistas 
lutando. E eu estou aqui de pé, não por mim, mas por aqueles que batalham para viver em paz, por 
oportunidades, por educação”, disse ela. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você já pensou no que  desejaria melhorar em sua casa, na escola e na 
sociedade? 
Ensino Médio – O que você desejaria melhorar em sua vida e no mundo de hoje?

Jesus também lidou com incompreensões, mas não deixou de falar a verdade. “Então Jesus 
começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque 
elas não tinham se convertido. Ele dizia: “Ai de você, Corazin! Ai de você, Betsaida!”” (Mt 
11,20-21)

Oração – Senhor, cura em nós aquilo que atrapalha nossa vida, para que possamos ser mais irmãos 
uns dos outros e semear o respeito aos direitos de cada um. Amém! 

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco  – No projeto, a “Economia de Francisco”, 
a proposta é para que aconteça um desenvolvimento local integrado: somos populações hoje 
essencialmente urbanizadas, e o essencial das políticas que asseguram o bem-estar da comunidade 
e o manejo sustentável dos recursos naturais deve ter raízes em cada município, construindo assim o 
equilíbrio econômico, social e ambiental na própria base da sociedade. Também a proposta pede que 
os sistemas financeiros sejam um serviço público: o dinheiro manejado pelos   sistemas financeiros tem 
origem nas nossas poupanças e impostos, constituem recursos do público, e neste sentido devem 
responder às necessidades do desenvolvimento sustentável. Bancos públicos, bancos comunitários, 
cooperativas de crédito e outras soluções, como moedas virtuais diversificadas, são essenciais para que 
as nossas atuações tenham recursos correspondentes. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe quais são as políticas de bem-estar que existem no seu bairro?
Ensino Médio – Você conhece e defende os bancos comunitários e as cooperativas de créditos 
para a população?

Jesus mostra que a simplicidade torna a pessoa grande para Deus. “Jesus disse: “Eu O louvo, 
Pai Senhor do céu e da terra, porque Você escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes e 
as revelou aos pequeninos.” (Mt 11,25)

Oração – Senhor, ensina-nos a descobrir o valor do desenvolvimento integrado com a comunidade. 
Ensina-nos a fazer dos sistemas financeiros um bem que atenda a todos com justiça. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e    ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Tempo para tudo – Tudo neste mundo tem seu tempo; cada coisa tem sua ocasião. Há um tempo 
de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo de arrancar; tempo de matar e tempo 
de curar; tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar: 
tempo de chorar e tempo de dançar; tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las; tempo de 
abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder; tempo de economizar e 
tempo de desperdiçar; tempo de rasgar e tempo de remendar; tempo de ficar calado e tempo de 
falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que saibamos fazer 
cada coisa no seu tempo e momento certo.  (Adaptação livre de Eclesiastes, 3)

Ensino Fundamental  – Como é sua rotina diária? Você usa bem do tempo que tem para estudar?
Ensino Médio – Como você administra seu tempo? Ao que você dá mais valor, dentro da sua rotina 
diária? Como você ocupa o seu tempo? 

Com Jesus aprendemos  a  bem viver o tempo que temos. “Aprendam de mim, porque sou 
manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas. Porque a minha 
carga é suave e o meu fardo é leve.” (Mt 11,29-30)

Oração – Senhor, ensina-nos a bem usar o nosso tempo. Que saibamos aproveitar bem do tempo 
que nos dás, para que possamos conviver, brincar, rezar, estudar, descansar. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – Para um novo futuro de toda a humanidade, o Pacto Educativo Global 
tem como missão: 1. Colocar a pessoa no centro de tudo o que fazemos e queremos. É um gesto 
capaz de priorizar o ser humano e não as coisas, o mercado, o lucro ou o dinheiro. 2. Mobilizar 
as melhores forças em prol da educação, ou seja, assumir a educação como responsabilidade de 
todos. 3. Formar para o serviço, ampliando a compreensão da educação para além dos limites 
da escola. Para isso, criar em todos um compromisso de responsabilidade concreta pela Casa 
Comum, a partir da ótica de uma ecologia que olhe e cuide de todos e de tudo, ou seja, uma 
ecologia integral. (Domínio público, reescrito)

Fundamental II – Que pessoas têm muito valor para você hoje?
Ensino Médio – O que significa para você ‘colocar a pessoa no centro’?

Jesus é nosso Mestre e dono de nossa vida. Diz Ele: “Se vocês tivessem compreendido o que significa: 
‘Quero a misericórdia e não o sacrifício’. O Filho do Homem é senhor do sábado.” (Mt 12,7-8)

Oração – Senhor, Deus de amor, mostra-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do Teu  
amor.  E que sejamos capazes de sempre amar-Te sem medida. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e   ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Cuidado com o juiz  – Dois ratos encontraram um queijo tentador. Era mesmo de encher os olhos! 
Belo, cheiroso como ele só. Os dois felizardos resolveram dividi-lo ao meio. Para evitar questões, 
pediram ao juiz que fizesse a divisão. O juiz era um respeitável macaco. Sentou-se à mesa. Lá 
estava também um facão e uma balança. O fato estava para se proceder com impecável justiça. 
O juiz mediu, com um longo e profundo olhar, a saborosa esfera e deu o golpe. A balança acusou 
maior peso em uma parte do que na outra. “Isto se concerta”, disse o juiz. Deu uma formidável 
dentada na parte mais pesada. A balança fez ver que essa parte ficou mais leve do que a outra. 
O juiz deu nova dentada na outra parte. Evidente que não conseguiu equilibrar as partes. Uma 
sempre ficou pesando menos que a outra. E a operação continuou. Resultado: a saborosa esfera 
passou integralmente para o estômago do nobre juiz. (Lustosa, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você se sente quando é enganado? 
Ensino Médio – Qual seu sentimento com pessoas que se aproveitam das situações e enganam ou 
outros?

Muitos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. “E aqui está quem é maior que Jonas. Aqui 
está quem é maior do que Salomão.” (Mt 12,41-42)

Oração – Senhor, ajuda-me a conhecer cada vez mais a Tua Palavra e sempre agir com retidão e 
justiça. Amém! 
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e   ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O Valor das Pequenas Coisas  – Em cada indelicadeza, ofendo aqueles que me amam. Em cada 
desatenção, não sou nem educado, nem cristão. Em cada olhar de desprezo, alguém termina 
magoado. Em cada gesto de impaciência, dou uma bofetada invisível nos que convivem comigo. 
Em cada perdão que eu negue, vai um pedaço do meu egoísmo. Em cada ressentimento, revelo 
meu amor próprio ferido. Em cada palavra áspera que digo, perco alguns pontos no céu. Em cada 
omissão que pratico, rasgo uma folha do evangelho. Em cada esmola que eu nego, um pobre 
se afasta mais triste. Em cada oração que não faço, eu peco. Em cada juízo maldoso, meu lado 
mesquinho se aflora. Em cada fofoca que faço, eu peco contra o silêncio. Em cada pranto que 
enxugo, eu torno alguém mais feliz. Em cada ato de fé, eu canto um hino à vida. Em cada sorriso 
que espalho, eu planto alguma esperança. Em cada espinho que finco, machuco algum coração. 
Em cada espinho que arranco, alguém beijará minha mão. Em cada rosa que oferto, os anjos 
dizem: Amém! (Roque Schneider, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você é? Pode-se dizer que você é educado, recebe bem as pessoas, 
cumprimenta quem chega, agradece um gesto...?
Ensino Médio – Que valor você dá aos gestos cotidianos em família? Como você recebe e retribui 
os pequenos gestos de seus colegas diariamente?

Jesus nos trata como amigos e irmãos. “Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está 
no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” (Mt 12,50)

Oração – Senhor, faz-me ser expressão do Teu amor. Faz-me ser expressão da Tua luz que ilumina 
o caminho. Faz-me ser o sal que dá sabor à  vida. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e   ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia do Amigo e dia Internacional da Amizade – A amizade é um relacionamento que surge na 
sinceridade do coração. E só permanece se houver cultivo, respeito e admiração. Ter amigos é 
muito mais do que ter pessoas para sair e se divertir. É ter alguém para se alegrar com as conquistas, 
vibrar com as vitórias, dividir as preocupações e para ter o apoio necessário nas horas tristes e 
difíceis. É também desenvolver a capacidade de proteger um ao outro e até de falar a verdade 
que ajuda e faz crescer. Amigo é o que inspira total confiança e liberdade. Por isso que a amizade 
é um tesouro raro, encontrado em corações puros, que se identificam em um olhar e que têm em 
comum sentimentos e desejos. A amizade verdadeira é aquela que nasce no coração de Deus, 
para abençoar a vida. A verdadeira amizade é aquela que se coloca na medida da generosidade, 
da sinceridade, na verdade e na alegria de pessoas que revelam, uma para a outra, o amor de Deus 
presente em cada um. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você tem amigos? Como são seus verdadeiros amigos?
Ensino Médio – Quem são os amigos verdadeiros? Como você cultiva suas amizades?

A amizade é uma semente que precisa ser semeada e cultivada. “O semeador saiu para semear. 
Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as 
comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Outras 
sementes caíram no meio dos espinhos... Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e 
renderam cem, sessenta e trinta frutos por um.” (Mt 13,3;5;7-8)

Oração – Senhor, obrigado pelos amigos e amigas. Obrigado por Tua  leal e profunda amizade 
para com cada um de nós.  Ajuda-nos a cultivar os amigos. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado com a nossa Casa Comum – Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica 
e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única 
maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas 
culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos, de verdade, 
construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo 
das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa 
com a sua linguagem própria. Se pelo simples fato de serem humanas as pessoas se sentem 
movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, “os cristãos, em particular, advertem que a sua 
tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua 
fé”. Por isso é bom, para a humanidade e para o mundo, que nós, crentes, conheçamos melhor os 
compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. (Laudato Si’, nºs. 63 e 64)

Ensino Fundamental  – Quais são os compromissos ecológicos assumidos pela sua sala de aula?
Ensino Médio  – Você reconhece os sinais de Deus no Planeta Terra? Que atitudes e ações você 
destaca, que demonstram o seu reconhecimento dos sinais do Criador?

Disse Jesus: “Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto 
a vocês: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não puderam ver; 
desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam ouvir.” (Mt 13,16-17)

Oração – Senhor, ajuda-nos a cumprir melhor com nossos compromissos cristãos, para que nos 
tornemos testemunha de fé e esperança para o mundo de hoje. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e nos ajude a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O rio e o leão  – Depois de uma grande enchente, o leão se viu cercado por um rio e ficou sem 
saber como sair dali. Nadar não era de sua natureza, mas só lhe restavam duas opções: atravessar 
o rio ou morrer. O leão urrou e mergulhou na água, quase se afogou e não conseguiu atravessar. 
Exausto, deitou para descansar. Foi quando escutou o rio dizer: Jamais lute com o que não está 
presente. Cautelosamente, o animal olhou em volta e perguntou: O que não está aqui? O seu 
inimigo não está aqui – respondeu o rio. Assim como você é um leão, eu sou apenas um rio. Ao 
ouvir isso, o leão, muito sereno, começou a estudar as características do rio. Logo identificou um 
certo ponto em que a correnteza empurrava para a margem e, entrando na água, conseguiu boiar 
até o outro lado. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que ajuda você no momento de resolver suas dificuldades?
Ensino Médio – Como você enfrenta e busca resolver suas dificuldades?

Maria Madalena, a amiga fiel de Jesus, viu e anunciou o Senhor ressuscitado. “Jesus disse: Vai 
dizer aos meus irmãos: ‘Subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é 
o Deus de vocês.’” (Jo 20,17)

Oração – Jesus, que depositemos em Ti  nossa fé e esperança, acreditando que nos acompanhas 
e estás conosco todos os dias. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A cidadania se constrói todo dia  – As ações que Jesus praticava deixavam muitas pessoas 
perturbadas. Elas se perguntavam como ele era capaz de fazer milagres, de falar certas coisas às 
autoridades. Mas Jesus fazia isso por amor às  pessoas. Queria ensinar-lhe  que é pelo caminho 
do amor que se chega a Deus. Mas o amor, para Jesus, não é algo estático, parado. O amor é 
dinâmico! O amor deve levar ao compromisso, tanto com os semelhantes, como com o Planeta. 
Isto significa dizer que o amor aos irmãos implica um envolvimento maior com a sociedade, através 
da participação ativa na comunidade, assumindo responsabilidades e agindo coletivamente, para 
transformar as situações difíceis e viver em paz. A cidadania é pessoal e comunitária e se constrói 
todos os dias. Não esperemos situações grandiosas para exercê-la ou para dizer que somos 
cidadãos. As simples coisas da vida nos fazem perceber como é grande a nossa missão de cristãos 
e de cidadãos, e quanto ainda falta para se chegar a uma situação de justiça verdadeira para todos.

Ensino Fundamental –  Para você o que significa ser cidadão? 
Ensino Médio – Você se sente um cidadão? Como você está construindo a sua cidadania?t

Disse Jesus: “Aquele que quiser  tornar-se  grande entre vocês, seja  aquele que serve; e o que  
quiser ser o primeiro dentre vocês, seja o seu servo.” (Mt 20,26-27))

Oração – Senhor, ajuda-me a dar o melhor de mim, a confiar na Tua bondade de Pai, e a superar 
com confiança os desafios de cada dia. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus – “Hoje há necessidade de uma nova aliança 
entre jovens e idosos, necessidade de partilhar o tesouro comum da vida, sonhar juntos, superar 
os conflitos entre as gerações para preparar o futuro de todos. Sem esta aliança, corre-se o risco 
de morrer de fome, porque aumentam os laços desfeitos, as solidões, os egoísmos e as forças 
desagregadoras. Frequentemente, na nossa sociedade, deixamos a vida guiar-se por esta ideia: 
‘cada um pensa por si’. Mas isso mata! O Evangelho nos exorta a partilhar o que somos e temos: 
só assim poderemos ser saciados. Jovens e idosos, o tesouro da tradição e o frescor do Espírito. 
Jovens e idosos juntos. Na sociedade e na Igreja: juntos. Cuidemos dos nossos avós e idosos, eles 
não são sobras de vida.” (Papa Francisco, domínio público) 

Ensino Fundamental  – Como você pode apoiar seus avós e os mais idosos?
Ensino Médio – O que você aprende com seus avós? Que importância tem seus avós e os idosos 
para o seu projeto de vida?

Jesus chama a nossa atenção dizendo: “Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e 
seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês 
estão vendo, e não puderam ver; desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam 
ouvir.” (Mt 13,16-17)

Oração – São Joaquim e Santa Ana, protejam as nossas famílias e faça-nos fiéis   ao seguimento 
de Jesus. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A verdadeira riqueza  – Certo dia um pai de família rica mandou seu filho viajar para o interior 
com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. O filho passou um dia e 
uma noite num sítio de uma família muito simples. Quando retornou da viagem, o pai perguntou:  
– Como foi a viagem?  – Muito boa, Pai! –  Você viu como são as pessoas mais pobres? –  Sim.  – 
E o que você aprendeu? 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 com luz, eles têm as estrelas e a lua. Nosso 
quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta inteira. Quando o garoto terminou  de 
responder, seu pai ficou estupefato. E o filho acrescentou:  – Obrigado, pai, por me mostrar o 
quanto “pobres” nós somos! (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você valoriza as coisas que tem? Você valoriza as pessoas que vivem com você?
Ensino Médio – Como você valoriza o que tem? O que é mais importante para você, os bens 
materiais ou as pessoas que o apoiam na sua caminhada?

O Reino do Céu deve ser o nosso maior tesouro. “O Reino do Céu é como um tesouro escondido 
no campo. O homem o encontra, e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende 
todos os seus bens, e compra esse campo.” (Mt 13,44)

Oração – Senhor, que eu tenha a humildade para agradecer todas as bênçãos que de Ti  recebo. 
E que eu saiba ser agradecido pela vida que me dás cada dia. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

As aves do Céu  – Era uma vez um pequeno pardal cinzento que vivia a sua existência como uma 
sucessão de ânsias e de pontos de interrogação. Estando ainda dentro do ovo, interrogava-se:  – 
Conseguirei eu partir esta casca tão dura para sair daqui? E depois, os meus pais e/ou responsáveis 
conseguirão alimentar-me? Finalmente, a casca do ovo quebrou e ele saiu. Mas, estando no ninho, 
situado no ramo de uma alta árvore, continuava com muitos medos:  –  Quando chegar a hora de 
fazer o primeiro voo, será que conseguirei? Ou cairei estatelado no chão? Quem me poderá então 
socorrer? Naturalmente que estes medos foram desaparecendo. Mas vieram outros:  – Encontrarei 
uma companheira? Poderei construir um ninho só para nós dois? Os medos continuaram. Agora 
era o receio de que viesse uma tempestade e queimasse a árvore e o matasse a ele e a família. Um 
dia, passou por ali o Mestre com os seus discípulos e disse:  – Olhai as aves do céu. Não semeiam, 
nem colhem. Contudo o Pai celeste as alimenta. O pássaro reparou então que tinha tudo aquilo de 
que necessitava. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – Você valoriza e vive com alegria cada dia que recebe de Deus?
Ensino Médio  –  Que sentimentos acompanham você todos os dias? O que você faz e como lida 
com seus medos e dúvidas?

Deus, nosso Pai, é quem cuida e alimenta a cada um. “O Reino do Céu é ainda como uma rede 
lançada ao mar. Ela apanha peixes de todo o tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam 
a rede para a praia, sentam-se e escolhem: os peixes bons vão para os cestos, os que não 
prestam são jogados fora.” (Mt 13,47- 48)

Oração – Senhor, muito obrigado por cada dia, por me trazer uma nova oportunidade. Obrigado 
por ser meu amigo e constantemente estar presente em minha vida. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Marta e Maria, as amigas de Jesus – Quando Jesus estava presente, suas amigas, as irmãs Marta 
e Maria, faziam de tudo para que o Mestre se sentisse acolhido e bem recebido. As duas irmãs 
eram muito acolhedoras e sempre queriam demonstrar todo o seu carinho para com Jesus. Maria, 
sentada, ouvindo e conversando. Marta, sempre cuidando para que a casa estivesse em ordem 
para Jesus. Quem, quando recebe uma visita, também não faz isso? Todos precisamos parar um 
pouco, as nossas atividades rotineiras, para nos relacionar com as pessoas, construir laços fraternos, 
amar e cuidar. Cuidar dos nossos amigos, de nossos relacionamentos é a melhor parte da vida. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Para você é importante sentar, falar e ouvir seus amigos?
Ensino Médio – Que importância você dá para o cultivo de pessoas? Como você constrói seus 
laços fraternos de amizade?

Jesus nos ensina a cultivar os laços de amizade. “Jesus entrou num povoado, e certa mulher, 
de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do 
Senhor, e ficou escutando a sua palavra.” (Lc 10,38-39)

Oração – Senhor, que eu possa dar valor às coisas que realmente alimentam a vida. Que eu saiba 
cultivar e valorizar as amizades que colocaste em minha vida. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
FORTALEZA.

TODOS: Maria ROMERO MENESES, nossa patrona do mês de julho, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude da FORTALEZA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de julho
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AGOSTO – TEMA: VIRTUDE DO CULTIVO DA VOCAÇÃO

Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude do CULTIVO 
DA VOCAÇÃO.

Vocação é a virtude de saber-se chamado por Deus “para escolhas definitivas, 
Ele tem um projeto para cada um: descobri-lo, responder à própria vocação é caminhar 
para a realização feliz de si mesmo.” (Papa Francisco)

 Vocação significa chamado, convite, apelo. Para nós cristãos a vocação é o 
chamado de Deus dirigido a toda pessoa humana, em vista da realização de uma missão 
ou de um serviço em favor dos outros, em favor de uma comunidade. É o chamado de 
Deus para cada um e que tem como finalidade a realização plena da pessoa humana.

A virtude do cultivo da vocação leva a atender a um chamado especial, o que pede 
uma abertura de si mesmo, para o outro e para Deus. Na virtude do cultivo da vocação 
está a condição indispensável para a realização do chamado e de corresponder a uma 
vocação recebida de Deus. A virtude do cultivo da vocação se faz pela oportunidade 
recebida e pela resposta de cada um, de compreender e responder ao projeto de Deus, 
na realização dos sonhos e ideais para fazer este mundo melhor.

Assim, na virtude do cultivo da vocação Deus nos chama, mostra que somos 
amados por Ele, e, também, que podemos amar aqueles que fazem parte da nossa 
realidade e também  amar a todos, de uma maneira universal.

Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a 
virtude da VOCAÇÃO.

- Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga 
por nós e ajuda-nos  a viver a virtude da nossa vocação!

 
FELIZ MÊS DE JULHO!

Agosto Dourado
Mês da conscientização
do aleitamento materno
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Agosto, no Brasil, é o mês vocacional  –  As celebrações de cada domingo deste mês lembram 
uma vocação específica. Estamos num tempo de nossa vida onde a voz do coração, dos nossos 
desejos, anseios, necessidades e sonhos, nos chama sem parar. Agora, neste momento, a resposta 
é sempre a mesma, ou seja, “a decisão é sua!”. Vivemos o momento da nossa juventude para 
amadurecer nossos sonhos e projetos pessoais. Nesse processo individual de autodescoberta, é 
imprescindível nos apropriarmos de conhecimentos e de experiências. Na construção do nosso 
percurso formativo para um Projeto de Vida, onde se descortina o mistério da nossa vocação 
humana, numa perspectiva espiritual, transcendente e profissional. Será que no mundo complexo 
e digitalizado de hoje, tomar essa decisão é algo simples, como parece ter sido em outros tempos?

Ensino Fundamental  –  Você conversa com Deus para saber o que Ele quer que você faça?
Ensino Médio – Você busca saber qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é a sua vocação?

Jesus não abre mão da sintonia com Deus para a vivência de sua vocação. “Quando soube da 
morte de João Batista, Jesus partiu, e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando 
as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades, e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus 
viu grande multidão. Teve compaixão deles, e curou os que estavam doentes.” (Mt 14,13-14)

Oração – Senhor Jesus, faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e suave convite; “Vem e segue-me”! 
Derrama sobre nós O Teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 
para seguir Tua voz. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O valor de um sorriso  – Poucas coisas no mundo são mais poderosas que um sorriso. Quando uma 
pessoa sorri, abre-se uma cortina com muitas possibilidades para ela e para os que convivem com ela. 
Sorrir faz bem e torna você mais feliz. É certo que existem dias ou momentos que fica difícil sorrir, no 
entanto, vale a pena se esforçar, pois o poder do sorriso atrai coisas boas e faz o ambiente melhor. 
Saber sorrir é algo muito importante para a vida da gente. Antoine de Saint-Exupéry diz que “no 
momento em que sorrimos para alguém, descobrimo-lo como pessoa e a resposta do seu sorriso quer 
dizer que nós também somos pessoa para ele”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você cultiva o sorriso?
Ensino Médio – Que importância tem para você o sorriso de alguém? Você sabe sorrir para os 
outros?

A vocação está no coração que escuta a Deus. “Jesus chamou a multidão para perto dele, e 
disse: “Escutem e compreendam: Não é o que entra na boca que torna o homem impuro, mas 
o que sai da boca, isso torna o homem impuro.” (Mt 15,10-11)

Oração – Senhor Jesus, faz com que conheçamos a nossa vocação. Que com alegria possamos 
responder ao Teu chamado. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Jejum salesiano  –  “Diga aos meus jovens que não é só na Quaresma, mas em todo tempo e 
lugar, façam sempre jejum, esmola e oração. O jejum dos jovens salesianos é trabalho e esforço. 
Por isso, não há lugar para preguiçosos, acomodados, fugitivos da realidade, refugiados dos 
compromissos da vida. Mas o trabalho deve ser acompanhado da Temperança, que não é só um se 
abster de comida e bebida em excesso, mas é moderação em tudo, bom senso, equilíbrio. Assim, 
não deve haver lugar para radicalismos, fundamentalismos, individualismos, posições extremadas 
que rompem a unidade, impedem as amizades e minam a convivência saudável. A temperança 
“tempera” todo o nosso modo de pensar e fazer, seja conosco seja com os outros”. (Cadernos 
Salesianos, janeiro/junho, 2010)

Ensino Fundamental  – Você já pensou em fazer jejum? O que é jejum para você?
Ensino Médio – Quantos e quais jejuns você faz? Do que você faz jejum? No que o seu jejum lhe 
beneficia?

A vocação vem da fé em Jesus. “Jesus lhe disse: “Mulher, é grande a sua fé! Seja feito como 
você quer.” E desde esse momento a filha dela ficou curada.” (Mt 15,28)

Oração – Jesus, que chamaste discípulos a Te  seguir, continua a repetir o convite a muitos de nós. 
Dá-nos coragem para ouvir e atender ao Teu  convite. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O maior milagre  – Anatoli Levitin, um escritor e historiador russo, passou anos numa prisão na Sibéria, 
onde as petições a Deus pareciam ficar congeladas no chão. Contudo, depois de um tempo ele voltou 
muito bem espiritualmente. “O maior milagre de todos é a oração”, ele escreveu. “Eu preciso apenas 
me voltar mentalmente para Deus e imediatamente sinto uma força que toma conta de minha alma, de 
todo o meu ser. O que é isso? Onde eu, um homem velho e insignificante, cansado da vida, pode obter 
essa força que me renova e me salva, elevando-me acima da terra? Ela vem de fora de mim, e não há 
poder no mundo que possa resistir a ela”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você costuma rezar, orar? Que tipo de oração você costuma fazer?
Ensino Médio – Qual a importância da oração para você? Para que serve orar ou rezar, para você?

Nossa vocação é nossa resposta de fé a Deus. “Jesus perguntou-lhes: “E vocês, quem dizem 
que eu sou?” Simão Pedro respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.”” (Mt 16,15-16)

Oração – Senhor, mostra-me a minha vocação. Obrigado pela consciência que me dás para escolher 
e a oportunidade de contribuir para o bem da vida. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
 

04 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Querer ser feliz  – Tenha vontade de ser feliz. Às vezes, você desiste por não ter certeza de 
conseguir a felicidade. Mas, se a quer de fato, a consegue. Se aceitar que a felicidade não é deste 
mundo, vão lhe restar apenas percalços, dores e problemas. E isso não agrada. A felicidade você 
a obtém dia a dia, hora a hora. Um pouco de felicidade já é felicidade. Um pouco de alegria já 
é alegria. Então, comece. Tolere a si mesmo e aos outros. Olhe agradecido para os seus dias, 
com o pensamento em Deus e feliz por viver. Você é feliz? O que você faz para ser feliz? (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – Você aproveita as chances que a vida dá para aprender, crescer e ser feliz?
Ensino Médio – Você tem um propósito de vida e o persegue diariamente? Você é feliz? O que 
você faz para ser feliz?

Jesus disse aos discípulos: “Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas 
perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do 
Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo 
com a própria conduta.” (Mt 16,26-27) 

Oração  –  Senhor, chama-nos e mostra o caminho. Senhor dá-nos forças para correspondermos 
ao Teu chamado e sermos fiéis ao Teu amor. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O projeto de vida e a vocação  – A competência buscada nos itinerários que percorremos é 
a construção do nosso “projeto de vida”, ou seja, é onde se expressa a nossa vocação e onde 
nos realizamos como profissionais. Em geral, ouvimos mais falar, e se focaliza muito a questão 
da profissão, da inserção no mercado de trabalho, o que é importante. Mas recorde-se que não 
é suficiente. Para saber e assumir nossa vocação precisamos trabalhar em nós, aquilo que nos 
sustenta e nos segura, o sentido maior da nossa vida, que é a dimensão da espiritualidade. A 
espiritualidade é algo necessário neste momento, independentemente da confissão de fé. Só 
assim o nosso projeto de vida, que é a nossa vocação, se torna real e se concretiza. E quem tem 
um projeto de vida, realiza a sua vocação como pessoa, cidadão e cristão.

Ensino Fundamental  – O que você gosta muito de fazer? O que você quer ser no futuro?
Ensino Médio – O que significa ter uma vocação? Para que serve um projeto de vida?

Jesus viveu e cumpriu a vocação de cidadão. “Para não provocar escândalo, vá ao mar, e jogue 
o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o 
imposto. Pegue-o, e pague por mim e por você.” (Mt 17,27)

Oração – Digamos todos: Pai nosso, que estais no céu. 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!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Discernimento vocacional  – O discernimento da nossa vocação, saber a que fomos chamados nesta 
vida, é uma das competências do “projeto de vida”. O projeto de vida é uma competência que gira 
em torno da questão profissional sim, mas não só. Sabe-se que não apenas a realização profissional é 
suficiente para a realização humana. Para isso, é importante perceber, no processo de autoconhecimento, 
a construção do projeto de vida, o chamado de Deus – a nossa vocação – que está na busca da 
plenitude da realização humana. Assim, colocar a pessoa no centro, proposta pelo Papa Francisco, 
no Pacto Educativo Global, é fazer ecoar em nós o discernimento vocacional, já que educação não é 
apenas formação científica, mas formação que integra os saberes das mãos, da mente e do coração. 
Esta integração ganha mais sentido quando pensamos que cada pessoa humana é vocacionada, ou 
seja, chamada por Deus para realizar o seu projeto no mundo, assumindo um projeto pessoal, em 
que se sinta realizada, e que, ao mesmo tempo, possa contribuir para o crescimento da humanidade. 
(ANEC, Mês vocacional: projeto de vida, discernimento e escuta. Reescrito)

Ensino Fundamental  – Você conversa com Deus para saber o que Ele quer de sua vida?
Ensino Médio – Qual será o chamado de Deus para a sua vida? O que é discernimento vocacional 
para você?

Jesus mostra quem é e como é o maior de todos. “Jesus chamou uma criança, colocou-a no 
meio deles, e disse: “Eu lhes garanto: se vocês não se converterem, e não se tornarem como 
crianças, vocês nunca entrarão no Reino do Céu.” (Mt 18,2-4)

Oração – Senhor, ajuda-nos a saber discernir para melhor contribuir com o mundo onde vivemos. 
Ajuda-nos a partilhar os dons que nos dás. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco  – Pontos essenciais em torno do projeto, a 
“Economia de Francisco”, passam por: 1. Economia do conhecimento. O conhecimento hoje constitui 
o principal fator de produção. Sendo imaterial, e indefinidamente reproduzível, podemos gerar uma 
sociedade não só devidamente informada, mas com acesso universal e gratuito aos avanços tecnológicos 
de ponta. 2. Democratização dos meios de comunicação. A erosão dos processos democráticos mostra 
a que ponto chegou o oligopólio dos meios de comunicação. Os meios de comunicação têm gerado 
deformações insustentáveis, climas de divisões e aprofundamento de ódios e preconceitos. Uma 
sociedade informada é absolutamente essencial para o próprio funcionamento de uma economia a 
serviço do bem comum. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você se preocupa em ser uma pessoa com conhecimento?
Ensino Médio – Que importância que você dá ao conhecimento? Qual é a importância dos meios 
de comunicação? Podemos dizer que os meios de comunicação exercem o seu papel social hoje? 

Disse Jesus: “Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também estará 
o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará.” (Jo 12,26)

Oração – Jesus, que chamaste os Apóstolos a Te seguirem, continua a passar pelos nossos 
caminhos. Dá-nos  coragem , adolescentes e jovens, para responder ao Teu  chamado. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Esmola Salesiana - Esmola é símbolo da caridade, do amor, da fraternidade. O amor é o núcleo da 
solidariedade e nosso Deus é caridade, é Amor. Olhando para os jovens hoje, nos perguntamos: 
Será que eles se amam? Eles se perdoam? Procuram se compreender, respeitar e acolher nas 
diferenças? Se os jovens não se amam, não é possível viver o espírito de família. Não bastam 
as amizades, é preciso o amor autêntico, o perdão verdadeiro, a capacidade de aceitação dos 
outros, a paciência e o respeito ao ritmo de cada um. A esmola salesiana acontece na medida 
em que formos capazes de nos doarmos. Doar não apenas coisas materiais, mas doar: tempo, 
conhecimento, experiência, trabalho, esforço. É um dar-se sem medidas, sem olhar a quem. É ser 
expressão do amor de Deus no mundo. (Cadernos Salesianos, janeiro/junho, 2010).

Ensino Fundamental  –  Que significa para você dar esmola? Que tipo de esmolas podemos dar?
Ensino Médio – Qual é a compreensão que você tem do sentido de dar esmola? A esmola é só 
algo material? 

O perdão, quando necessário, é uma forma de esmola. “O patrão mandou chamar o empregado, 
e lhe disse: ‘Empregado miserável! Eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. 
E você, não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você?’ É assim 
que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu 
irmão.” (Mt 18,32-33;35)

Oração: Senhor, faz ressoar em nosso coração o Teu convite: “Vem e segue-me!” Que saibamos 
doar de nosso tempo, conhecimento, experiência, trabalho, esforço. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O exercício da sabedoria – Era uma vez uma ilha, onde moravam todos os sentimentos. A alegria, 
a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e todos os demais sentimentos. Um dia foi avisado aos 
moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos se apressaram para sair da ilha, 
pegaram seus barcos e partiram. O amor ficou, pois queria ficar mais um pouco na ilha, antes 
que ela afundasse. Quando por fim estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. 
Apareceu a riqueza e o amor disse: Riqueza leva-me com você?  – Não posso ajudar amor, você 
está todo molhado e vai estragar meu barco! Então o amor pediu ajuda à tristeza: Tristeza, deixe-
me ir com você?  – Ah amor! Estou tão triste que prefiro ficar sozinha. Passou a alegria, mas estava 
tão alegre que nem ouviu o amor chamar. Desesperado, o amor entrou em pane, foi quando 
uma voz lhe chamou:  –  Venha amor, eu levo você! Era um velhinho, e o Amor ficou tão feliz que 
esqueceu de perguntar seu nome. Chegando do outro lado da margem, o amor perguntou à  
sabedoria:  – Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui?  –  Era o tempo. Mas 
por que só o tempo me trouxe? A sabedoria respondeu:  –  Porque só o Tempo é capaz de ajudar 
e entender um grande Amor. (Reinilson Câmara, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você exercita sua paciência, sabe esperar o tempo das coisas?
Ensino Médio – Você tem paciência, sabe esperar o tempo adequado para as coisas acontecerem?

A nossa vocação vem de Deus e d’Ele não podemos nos separar. “O que Deus uniu, o homem 
não deve separar.” (Mt 19,6)

Oração – Senhor Jesus, desperta em nós o chamado à vocação, para que com sabedoria possamos 
cumprir a missão a nós confiada. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A importância de ser você mesmo  – Um Samurai, que era um guerreiro muito orgulhoso, foi ver 
um Mestre Zen. Embora fosse muito famoso, ao olhar o Mestre, sua beleza e o encanto daquele 
momento, o Samurai se sentiu inferior. Ele então disse ao Mestre:  –  “Por que estou me sentindo 
inferior? Por que estou me sentindo assustado agora?” O Mestre falou:  –  “Espere. Quando 
todos tiverem partido, responderei.” Durante todo o dia pessoas chegavam para ver o Mestre, e o 
Samurai estava ficando mais e mais cansado de esperar. Ao anoitecer, quando a sala estava vazia, o 
Samurai perguntou novamente:  – “Agora o senhor pode me responder por que me sinto inferior?” 
O Mestre o levou para fora. Era uma noite de lua cheia e a lua estava justamente surgindo no 
horizonte. Ele disse:  –  “Olhe para estas duas árvores: a árvore alta e a árvore pequena ao seu lado. 
Ambas estiveram juntas ao lado de minha janela durante anos e nunca houve problema algum. 
A árvore menor jamais disse à maior: ‘Por que me sinto inferior diante de você?’ Esta árvore é 
pequena e aquela é grande  – este é o fato. (Autor desconhecido, reescrito.)

Ensino Fundamental  –  Você gosta de você? Você gosta de suas características e de seu jeito de ser?
Ensino Médio – Você gosta de você? O que você precisa fazer para aceitar quem você é? 

Jesus nos diz: “Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, 
e você terá um tesouro no céu. Depois venha, e siga-me.” (Mt 19,21)

Oração – Senhor Jesus, ensina-nos para que em  nossa vida sejamos  serviço. Fortalece os que 
querem dedicar-se ao Teu Reino. Chama-nos para o serviço de teu povo. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
 
Jesus e o discernimento vocacional  –  No centro do discernimento vocacional está Jesus, o que 
Ele nos ensinou e inspira para nosso compromisso de melhorar o mundo. Todo batizado é um 
vocacionado, porque foi salvo por Jesus, e nosso engajamento em uma vocação específica não é 
para nossa satisfação pessoal, mas é uma resposta à salvação gratuita oferecida por Deus a cada 
um de nós. Devemos aprender a escutar o chamado, algo que não é tão simples no meio de tantas 
“vozes”. Essa escuta aumenta a inquietação, é verdade, mas tem um forte poder direcionador: 
entender-se chamado é encontrar um horizonte de sentido para a vida, no meio do “deserto 
espiritual” que vivemos. É a experiência que fazemos com Jesus que nos faz sentir o chamado para 
uma vocação, seja ela religiosa, sacerdotal, missionária, leiga. (ANEC, Mês vocacional: projeto de 
vida, discernimento e escuta. Reescrito.)

Ensino Fundamental  – Você faz experiência com Jesus? Como você vive Jesus em sua vida?
Ensino Médio – Para você, o que é entender o chamado de Deus? O que você deve fazer para 
encontrar um horizonte de sentido para a sua vida?

Olha só o que Jesus diz para nós hoje: “Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, 
pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e terá como 
herança a vida eterna.” (Mt 19,29)

Oração – Senhor, dá  perseverança e coragem a todos os que são chamados para a missão. Ajuda-
-nos a também estar atentos, e a escutar a Tua  voz que nos chama. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Escolhas  – Creio no Deus que não vai perguntar que tipo de carro eu costumava dirigir, mas 
quantas pessoas que necessitavam de ajuda eu transportei. Não vai perguntar qual o tamanho 
da minha casa, mas quantas pessoas abriguei. Não vai fazer perguntas sobre as roupas do meu 
armário, mas quantas pessoas ajudei a vestir. Não vai perguntar o montante de bens materiais que 
tenho, mas em que medida eles conduziram minha vida. Não vai perguntar quantas promoções 
recebi, mas de que forma promovi outros. Não vai perguntar qual foi o título do cargo que ocupei, 
mas se desempenhei meu trabalho com o melhor das minhas habilidades.  Não vai perguntar 
quantos amigos tive, mas para quantas pessoas fui amigo.  E eu posso me perguntar: que tipo de 
resposta terei para dar? (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que Deus está pedindo ao seu coração hoje?
Ensino Médio – Como você imagina o que Deus preparou e quer para a sua vida?

Jesus nos convida para o trabalho na sua messe. “De fato, o Reino do Céu é como um patrão, 
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os 
trabalhadores uma moeda de prata por dia, e os mandou para a vinha.” (Mt 20,1-2)

Oração – Senhor, ilumina-me para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim. Que 
eu saiba descobrir e viver a minha verdadeira vocação. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O caminho da vocação – Toda vocação é uma caminhada que pode iniciar em uma boa leitura, num 
apostolado, na catequese, no grupo de jovem, numa boa amizade, num momento de oração, num 
bate-papo  e em tantas outras possibilidades. Enfim, descobre-se a vocação a partir de um encontro 
que fazemos com Deus e que, em geral, acontece numa situação menos esperada. E assim, num 
momento, sem programar muito, alguma coisa toca nosso coração e, de repente, desperta nossa 
vocação. E como será que continua o processo para saber se o que sinto é mesmo uma vocação 
que carrego comigo? Vai surgindo um amontoado de ideias, medos e incertezas, uns pensamentos 
doidos, e outras sensações de muita alegria no coração. Quer dizer, acontecem momentos altos e 
baixos de dúvidas e de grande felicidade, de querer e de não querer, até que um dia é preciso encarar 
e se perguntar: o que é que vai me fazer ser uma pessoa feliz, realizada e completa? 

Ensino Fundamental  – Você conhece alguém que já vive a sua vocação? Como é essa pessoa?
Ensino Médio – Você conhece pessoas que vivem plenamente uma vocação? Como são essas pessoas?

Jesus também escolheu a nós. “Jesus voltou a falar em parábolas. Ele dizia: “O Reino do Céu é 
como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados chamar 
os convidados para a festa. Porque muitos são chamados, e poucos os escolhidos.”” (Mt 22,1-2;14)

Oração – Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Que nossa vida esteja a serviço 
da Tua  messe. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de agosto



agosto

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 188

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – O logotipo do Pacto Educativo Global é um desenho estilizado do globo 
terrestre, abraçado por uma figura humana e tem o objetivo de expressar o convite do Papa Francisco 
para que todas as pessoas e instituições se envolvam, participem e colaborem com o pacto. A cor 
verde do logotipo é para lembrar a natureza, o crescimento, a renovação e também a esperança, a 
possibilidade de “semear” sonhos proféticos. A cor azul, para lembrar a dimensão espiritual e também 
o que cada pessoa pode contribuir para alcançar a Paz. O dourado, para representar a luz, o sagrado. 
No centro, está a pessoa humana, que realiza uma ação de cuidado e proteção do mundo, da Casa 
Comum que lhe foi confiada. A linha do círculo simboliza o macrocosmo, que é Deus, e expressa o 
começo e o fim de tudo: ser, totalidade. E para nós, o logo internacional foi inserido dentro do contorno 
do mapa do Brasil, o que significa dizer que estamos conectados e unidos com o Pacto Educativo 
Global, presente no mundo todo. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Pesquise na internet o logotipo do Pacto Educativo Global. Crie virtualmente, 
como compromisso seu, um logotipo para o Pacto Educativo Global.
Ensino Médio – Pesquise na internet o logotipo do Pacto Educativo Global. Crie virtualmente uma 
expressão que simbolize seu compromisso com o Pacto Educativo Global.

Jesus diz que o amor é o sentimento que sempre deve nos conduzir. “Ame ao Senhor seu 
Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, e com todo o seu entendimento. Ame ao 
seu próximo como a si mesmo.” (Mt 22,37;39)

Oração  – Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Senhor da messe e pastor do 
rebanho, chama-nos para o Teu serviço. Amém.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O bolo  – Meu irmão e eu ao regressar da escola chegávamos sempre em casa com muita fome. 
Um dia minha mãe pôs diante de nós, na mesa da cozinha, meio bolo e uma faca ao seu lado. 
Ela nos disse: Um de vocês vai cortar o bolo, mas o outro vai poder escolher em primeiro lugar o 
seu pedaço. Meu irmão, querendo se fazer de esperto, pegou logo a faca e, evidentemente, iria 
cortar o bolo em dois pedaços desiguais. Mas, de repente, parou, olhando primeiramente para 
nossa mãe, depois, para mim, e cortou o bolo exatamente no meio. Depois esperou que eu me 
servisse. Qualquer pedaço que eu escolhesse daria no mesmo, nenhum de nós sairia prejudicado. 
E comemos, alegremente, as porções idênticas. Desde então, fosse o que fosse que houvesse 
para repartir, tudo era sempre dividido em partes iguais. Isso nos ensinou um respeito, que nunca 
esmoreceu nos direitos daqueles com quem tínhamos que compartilhar alguma coisa. (Wallace 
Leal V. Rodrigues, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você é justo naquilo que divide com os outros? 
Ensino Médio – Você é justo nas partilhas que faz com os outros?

Deus, em Jesus, se entregou totalmente para a humanidade. “Para Deus nada é impossível. 
Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. Faz em mim segundo a Tua palavra.” (Lc 1,37-38)

Oração – Senhor, faz ressoar em nossos ouvidos o Teu convite: Vem e segue-me! Derrama sobre 
nós o Teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de agosto



agosto

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 190

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado com a nossa Casa Comum – Por vocação, “somos chamados a reconhecer que os 
outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus e, “pelo simples fato de existirem, eles 
O bendizem e Lhe dão glória”, porque “o Senhor Se alegra em suas obras”. Precisamente pela 
sua dignidade única e por ser dotado de inteligência, o ser humano é chamado a respeitar a 
criação com as suas leis internas, já que “o Senhor fundou a terra com sabedoria”. Hoje, a Igreja 
não diz, de forma simplicista, que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do 
ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas e fosse possível dispor delas à nossa 
vontade. Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas, queridas 
pelo seu próprio ser, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade 
infinitas de Deus. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para 
evitar o uso desordenado das coisas”. (Laudato Si’, nº. 69)

Ensino Fundamental  – Como você trata as Criaturas que compõem o Universo dado a nós por 
Deus?
Ensino Médio – O que você faz concretamente que demonstre apreço e respeito por todas as 
Criaturas do Universo?

Viver no Reino do Céu é a maior causa do cristão. “O Reino do Céu é também como um 
comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele 
vai, vende todos os seus bens, e compra essa pérola.” (Mt 13,45-46) 

Oração – Jesus, ajuda-nos a estar abertos e atentos para responder ao Teu chamado e a defender 
e a viver a causa do Teu  Reino entre nós. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Como saber da minha vocação – Para saber de minha vocação tenho que descobrir do que tenho 
fome, do que tenho sede. Este é o ponto de partida para qualquer projeto de vida e na perspectiva 
do discernimento vocacional. Deus desperta em cada um de nós uma “vontade” de fazer algo 
pelo seu Reino, mas a maioria não sabe nomear essa vontade ou sequer sabe que a tem. Mentes 
muito agitadas têm dificuldade de escutar os apelos interiores mais profundos. Explore em você 
essa escuta. Pode ser difícil, no começo, mas vale a insistência, já que todos têm um grito dentro 
de si e que merece ser ouvido. Qual é o grito que está dentro de você? (ANEC, Mês vocacional: 
projeto de vida, discernimento e escuta. Reescrito)

Ensino Fundamental – Que profissão chama a sua atenção hoje?
Ensino Médio  – Qual é a fome, qual é a sede, qual é o grito que está dentro de você?

É o encontro com Jesus que faz a vida mudar. “Filipe se encontrou com Natanael e disse: 
“Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei e também os profetas: é Jesus de 
Nazaré, o filho de José.” Natanael disse: “De Nazaré pode sair coisa boa?” Filipe respondeu: 
“Venha, e você verá.”” (Jo 1,45-46)

Oração – Senhor, nos ilumina para que saibamos o que é Teu chamado e possamos participar da 
Tua  obra e Te  servir com nossa vida. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua  proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realiza-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O saco de pregos   – Havia um menino que tinha um temperamento difícil. Seu pai lhe deu um saco 
de pregos, e disse para pregar um prego na cerca de sua casa, toda vez que perdesse a paciência. Já 
no primeiro dia, o garoto pregou 37 pregos. A partir desse dia, a impaciência do menino foi diminuindo 
gradualmente. Ele descobriu que era mais fácil conter o seu temperamento do que bater pregos na 
cerca. Finalmente, chegou o dia em que o menino não perdeu mais a paciência. Sabendo disso, seu pai 
lhe sugeriu que tirasse um prego da cerca, cada dia que ele conseguisse conter o seu temperamento. 
Os dias foram passando e o menino pode, enfim, contar a seu pai que não havia mais pregos na cerca. 
O pai pegou o filho pela mão, levou ele até a cerca e disse: Você fez bem, meu filho! Mas veja os 
buracos na cerca. Ela nunca mais será a mesma. Quando você fala coisas com ódio, elas machucam 
e deixam cicatrizes. Não importa quantas vezes você diz que sente muito, a ferida continuará lá. Uma 
ferida verbal é tão ruim quanto uma física. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  –  O que é ter paciência para você?
Ensino Médio – O que você faz com as pessoas que ofendem e machucam você?

Jesus pede que façamos o bem, sejamos vigilantes e estejamos preparados para quando Ele 
vier novamente. “Fiquem vigiando! Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de 
vocês. Também vocês estejam preparados.” (Mt 24,42;44)

Oração – Senhor, creio que me chamas para Te seguir, assumindo uma vocação. Ajuda-me e 
fortalece-me para dar minha contribuição para um mundo melhor. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Zefferino Namuncurá, o jovem índio Araucano – Zeferino Namuncurá nasceu em 1886, na 
localidade de Chimpaym, às margens do Rio Negro, Argentina. Seu pai, Manuel, era um importante 
cacique dos povos Araucanos. Zeferino estudou em Buenos Aires, no Colégio Salesiano. E lá se 
encantou tanto com Dom Bosco que nele cresceu o desejo de ser Salesiano, para evangelizar a 
sua gente, na tribo de Araucanos. Por cinco anos fez um esforço extraordinário para se inserir numa 
cultura totalmente nova, mas foi exemplo de piedade e de caridade nas tarefas cotidianas. Como 
Dom Bosco, era exato na realização dos compromissos de estudo e de oração. Impressionava a 
todos a concentração com que fazia o sinal da cruz, era como se meditasse cada palavra. Devido a 
sua saúde frágil, foi levado à Itália para continuar os estudos, e com muito empenho e dedicação 
destacava-se na sala de aula. Entretanto, a tuberculose o atacou e faleceu em 1905, aos dezenove 
anos. Desde 1924, seus restos mortais repousam em sua pátria, em Fortín Mercedes, Argentina, 
no santuário de Maria Auxiliadora. Para lá vão anualmente multidões de peregrinos, que o visitam 
e alcançam muitas graças. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que pode levar uma pessoa jovem a entregar sua vida para Jesus?
Ensino Médio  – O que é preciso para um jovem sentir o apelo de Deus e doar sua vida pelo Reino 
de Deus?

Jesus ensina que vigiar é dar lugar à alegria que nasce de um coração de bem, realizado e 
feliz. “Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será 
o dia, nem a hora.” (Mt 25,11-13)

Oração – Senhor, assim como Zeferino Namuncurá, dá-nos um coração sensível e aberto para 
amar. Ajuda-nos a confiar em Ti e a responder com fidelidade ao Teu chamado. Amém.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O chamado pessoal  – Descobrir qual é o chamado pessoal, a fome, a sede, o grito que trazemos em 
nós é responder à vocação a qual somos chamados. Disse Dom Bosco aos jovens: “Elevem o olhar e 
observem o que existe no céu e na terra”. Se elevar o olhar, se contemplar a realidade que existe dentro 
e fora de vocês, superando a superficialidade, descobrirão que tudo lhes fala de Deus e do grande 
amor que Ele tem por vocês. Tudo revela a profunda dignidade que vocês possuem. O Universo é 
criado para vocês. E vocês são criados para Deus. Para entrar numa relação de amizade e intimidade 
com Ele, desde agora e em qualquer instante do seu cotidiano. Não é tão fácil intuir tudo isso, se você 
se detém nas coisas externas, nas emoções, nas aparências, se não se educar para ir além. Ao contrário, 
quando você começa a contemplar e meditar a Palavra de Deus, toma consciência do amor de Deus 
por você, das ambições que Ele tem em relação a você, que são grandiosas, e dialoga com Ele dando 
sua resposta aos seus convites. (GIRAUDO, 2008, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sente que Deus o conhece, sabe seu nome, o acompanha todos os dias?
Ensino Médio – Você sente Deus em sua vida? Você percebe Deus nos acontecimentos de sua vida?

Hoje, somos nós os convidados a anunciar a Boa Notícia de Deus. “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consagrou com a unção, para anunciar a Boa Notícia aos pobres; e 
para proclamar um ano de graça do Senhor.” (Lc 4,18-19)

Oração – Senhor, fica conosco. Dá-nos o discernimento, para que possamos responder prontamente 
ao Teu  chamado. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Onde está o seu tesouro?  – Um turista foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar 
um famoso sábio. Quando chegou, ficou surpreso ao ver que o sábio, apesar de toda a sua fama, 
morava num casebre muito simples e pobre. As únicas peças eram uma cama, uma mesa e uma 
banqueta de palha.  – Onde estão seus móveis, seus livros e todas as suas coisas? Perguntou o 
turista. Depois de certo silêncio, disse o sábio:  – E todos os seus pertences, não estão com você? 
Surpreso, respondeu o turista: Não, não estão, pois eu estou aqui só de passagem! Sorrindo, 
concluiu o sábio: Eu também. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Quem mora em seu coração? No seu coração tem mais lugar para coisas 
ou para pessoas? 
Ensino Médio – Onde está o teu tesouro? Teu tesouro maior são bens materiais ou bens espirituais?

“Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava. As pessoas ficavam admiradas com 
o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. E a fama de Jesus se espalhava em 
todos os lugares da redondeza.” (Lc 4,31-32;37)

Oração – Senhor, dá-nos coragem para nos entregar totalmente à missão de servir os irmãos e 
ajuda-nos a ouvir e a seguir com entusiasmo ao Teu chamado. Amém!

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, rogua por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

30 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O valor único do amor  –  As pessoas podem desenvolver algumas atitudes que apresentam 
como valores morais: fortaleza, sobriedade, laboriosidade e outras virtudes. Mas, para orientar 
adequadamente os atos das várias virtudes morais, é necessário considerar também na medida 
em que eles realizam um dinamismo de abertura e união com outras pessoas. Este dinamismo 
é a caridade, que Deus infunde em cada um. Caso contrário, talvez tenhamos só uma aparência 
de virtudes, e que serão incapazes de construir a vida em comum. Por isso, dizia São Tomás de 
Aquino – citando Santo Agostinho – que a temperança duma pessoa avarenta nem sequer era 
virtuosa. Com outras palavras, explicava São Boaventura que as restantes virtudes, sem a caridade, 
não cumprem estritamente os mandamentos “como Deus as compreende”. (Fratelli Tutti, no. 71)

Ensino Fundamental  – O que você faz para mostrar Jesus para os outros? 
Ensino Médio – Seu jeito de viver, sua vida anuncia para os outros o amor de Jesus?

Hoje Jesus conta conosco para anunciar o Reino de Deus. ““Devo anunciar a Boa Notícia do 
Reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado.” E Jesus 
pregava nas sinagogas da Judeia.” (Lc 4,43-44)

Oração  – Senhor, todos temos uma missão nesse mundo, ensina–nos a fazer a Tua vontade. 
Queremos Te seguir, ensina-nos a cumprir a nossa missão. Amém.
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê   nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos ao nosso patrono deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
VOCAÇÃO.

TODOS: Zefferino Namuncurá, índio Araucano, nosso patrono do mês de agosto, roga por nós e 
ajuda-nos  a viver a virtude da nossa VOCAÇÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de agosto
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da 
TEMPERANÇA.

Temperança é a virtude que faz com que tenhamos equilíbrio nas nossas atitudes 
e que façamos sempre o bom uso dos bens criados e a nós entregues. Ter temperança 
é aprender a viver com moderação, é dar dignidade ao nosso corpo e a todas as coisas 
criadas. 

É a virtude da temperança que humaniza as pessoas e possibilita a sua plenitude. 
É a virtude que leva ao desprendimento dos bens e a dar exemplo de vida desprendida 
e livre das coisas materiais.

A temperança impede que a semente lançada no nosso coração fique sufocada. 
Estamos no mês de setembro. Mês dedicado à Bíblia, onde está a Palavra de Deus que 
é a Boa Noticia para toda a humanidade. Na Palavra de Deus encontramos a bússola 
que nos orienta e aponta a melhor direção para cada um encontrar a sua realização e 
a verdadeira felicidade. 

A Palavra de Deus é um convite que nos leva à virtude da temperança. Conhecer 
a Palavra de Deus é ir ao encontro do próprio Deus que nos indica o equilíbrio e a 
moderação para melhor viver, sendo uma pessoa mais humana e com mais amor. Deus, 
que é puro amor, pelas Escrituras Sagradas, nos ensina que a virtude da temperança 
está na sua própria Palavra, que é a Palavra dada por Deus para o bem da nossa 
própria vida.

Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós 
a virtude da TEMPERANÇA.

 – José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de 
setembro, roguem por nós e nos ajudem a viver a virtude da temperança!

 
FELIZ MÊS DE SETEMBRO!

SETEMBRO – TEMA: VIRTUDE DA TEMPERANÇA

Setembro Amarelo 
Mês do combate e 

prevenção ao suicídio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A carta de amor de Deus à humanidade  – Setembro é o mês da Palavra de Deus, contida na 
Bíblia. Este mês foi escolhido pela Igreja porque no dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, que 
nasceu no ano de 340 e faleceu em 420 d.C. São Jerônimo foi um grande biblista e foi ele quem 
traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, que naquela época era a língua mais 
falada no mundo. A Bíblia é hoje o único livro que está traduzido em praticamente todas as línguas 
e também está presente em quase todas as casas. Serve de alimento espiritual para as pessoas, 
e ajuda na caminhada em busca de construir um mundo melhor. “Toda Escritura é inspirada por 
Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça”, diz a 
segunda carta a Timóteo. A Bíblia foi escrita por pessoas chamadas e escolhidas por Deus e que 
foram inspiradas através do Espírito Santo. Ela revela o projeto de Deus para a humanidade. E 
serve, principalmente, para que todos possam crescer na fé. Por isso, ela é a grande carta de amor 
de Deus, para toda a humanidade. 

Ensino Fundamental  – Você conhece a Bíblia? Você costuma ler, refletir e rezar a Palavra de Deus?
Ensino Médio – Você sabe diferenciar um livro de ciência de um livro que é um texto de fé? Qual 
a importância do texto de fé para a sua vida?

Jesus encoraja e protege quem se torna seu discípulo. “Jesus disse a Simão: “Não tenha 
medo! De hoje em diante você será pescador de homens.” Então levaram as barcas para a 
margem, deixaram tudo, e seguiram a Jesus.” (Lc 5,10-11)

Oração – Ó Deus, faz-me dócil à Tua Palavra. Que eu encontre a alegria na compreensão dos Teus 
ensinamentos revelados na Bíblia. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Jesus de Nazaré – Jesus foi um homem comum, carpinteiro em Nazaré até a vida adulta. Sua 
divindade esteve oculta, inclusive para Ele mesmo. Demonstrou sempre a vontade natural e o gosto 
de viver. Na sua vida pública, fez amigos e amigas, convivia com o povo e tinha uma personalidade 
cativante. Anunciava para todos a chegada do Reino de Deus. Sua pregação era arrebatadora e 
muitos passaram a segui-Lo e a vê-Lo como um Mestre. As exigências da missão que assume não 
o impedem de visitar amigos, ir a festas e a viver como qualquer pessoa comum. Mas o Reino de 
Deus, o Evangelho, precisava ser levado a todos os cantos da terra, a todas as pessoas. E hoje, nós 
devemos continuar Sua missão. Para isso, quem quer encontrar e ver Jesus precisa abrir o coração 
e reconhecer que Ele está no meio de nós, nos chama e confia que continuemos Seu projeto de 
vida plena para todos. 

Ensino Fundamental – Você conhece Jesus? O que você faz para conhecer mais Jesus?
Ensino Médio – O jovem Jesus de Nazaré inspira você a fazer a diferença no mundo?

Jesus é o retalho novo, que vem para restaurar a vida na terra. Ele diz: “Ninguém tira retalho 
de roupa nova para remendar roupa velha; senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo 
não combina com a roupa velha.” (Lc 5,36)

Oração – Senhor, que eu sinta e veja com meus olhos a Boa Notícia presente na Tua Palavra. 
Concede-me a graça de sentir Tua presença em meu coração. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Como conhecer a Deus? – Não existe uma regra central na qual podemos conhecer Deus, sabe 
por quê? Porque Deus está em todos os lugares e momentos de nossa vida, de nossa história. 
Existem muitos jeitos e formas de conhecer Deus. Na dedicação ao outro, no amor prestado 
aos que menos têm, no sorriso que tem o poder de mudar o dia e a vida de alguém, enfim, são 
inúmeras possibilidades que temos de conhecer a Deus. Mas tem uma maneira muito especial 
de conhecer a Deus, que é através da sua Palavra, através daquilo que um povo viveu, sentiu e 
passou. Deus nos fala através da história humana; Ele não está nas nuvens, nos assistindo de longe, 
mas Deus está perto, no concreto da nossa vida. 

Ensino Fundamental  – Você confia que Deus está em sua vida?
Ensino Médio – Você acredita que sua segurança maior está em Deus?

Jesus diz que a lei só tem sentido se for para defender a vida. “Eu pergunto a vocês: a Lei permite 
no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca?” (Lc 6, 9)

Oração – Senhor, da vida e da nossa história, ensina-nos a viver como Tu viveste. Ensina-nos a 
trilhar o caminho da Tua Palavra que ilumina e conduz. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

As tentações de Jesus  – Jesus desenvolveu uma personalidade firme e assumiu um projeto de 
vida claro, fruto de muita oração, reflexão e da sua consciência em relação ao que estava sujeito. 
Construiu uma identidade que não o deixava ceder a pressões. Quando elas se tornavam muito 
fortes, Jesus se retirava para um lugar deserto, no campo ou na montanha, para refletir, orar e 
tomar decisões. O episódio das tentações no deserto ilustra esse aspecto da identidade de Jesus. 
Ele começa a sua vida pública e se apresenta como o Messias esperado. E cada um tinha os seus 
interesses, concepções religiosas ou políticas e esperavam um determinado tipo de messias. Uns 
queriam aquele que saciaria a fome dos famintos por uma intervenção poderosa sobre a natureza, 
transformando pedras em pães. Outros esperavam um rei que os libertasse da corrupção política. 
Outros desejavam um enviado com poder divino, que viesse com as suas legiões de anjos para 
impor as suas leis e normas religiosas. Jesus, porém, é bem mais que isso. Ele mostra que é por 
meio de nós mesmos, por nossas atitudes e ações, que o amor irá se instaurar e uma humanidade 
nova irá se construir. (Hélio Amorim, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você faz quando fica na dúvida sobre o que fazer ou deixar de fazer?
Ensino Médio – Qual é seu papel para a construção de uma humanidade nova?

“Jesus foi para a montanha a fim de rezar. E passou toda a noite em oração a Deus. Ao 
amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de 
apóstolos.” (Lc 6,12-13)

Oração – Senhor, ajuda-nos a construir um país justo e fraterno. Que estejamos atentos às 
necessidades dos indefesos. Que a política seja feita e esteja a serviço das pessoas. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz  com que nós, praticando também  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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus  – Segundo a tradição bíblica, o que mais desumaniza 
a pessoa é viver com um “coração fechado” e endurecido, um “coração de pedra”, incapaz de 
amar e de crer. Quem vive “fechado em si mesmo” não pode acolher o Espírito de Deus, não 
pode deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. Quando nosso coração está “fechado”, nossos olhos 
não veem, nossos ouvidos não ouvem, nossos braços e pés se atrofiam e não se movimentam em 
direção ao outro. Quando nosso coração está “fechado”, em nossa vida não há mais compaixão 
e passamos a viver indiferentes à violência e injustiça que destrói a vida de tantas pessoas. Uma 
fronteira invisível nos separa de sentir a vida como Jesus sentia. Num coração petrificado o Espírito 
de Deus não atua. É preciso se deixar guiar pelo Espírito de Jesus. (Adroaldo Palaoro, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz para mostrar que tem um coração aberto para Jesus?
Ensino Médio – Como você pode se deixar guiar pelo Espírito de Jesus?

Um Anjo anuncia que Jesus virá para o bem maior de todos. “Não tenha medo de receber 
Maria. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo 
dos seus pecados.” (Mt 1, 20-21)

Oração – Senhor, que a Tua  Palavra seja semente de comunhão fraterna, de paz e de bem, 
plantada em nosso coração. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco – O projeto, a “Economia de Francisco”, fala 
que é necessário  ter uma pedagogia da economia. Ou seja, as regras do jogo da economia devem 
ser  pautadas pela sociedade e não impostas por grupos de interesse. Portanto, a democracia 
econômica depende da compreensão dos mecanismos e das regras da economia. Para isso, os 
currículos obscuros e falsamente científicos têm de ser substituídos por ferramentas de análise do 
mundo econômico real, de maneira a formar gestores competentes de uma economia voltada para 
o bem comum. Para o Papa Francisco, é preciso buscar “uma economia diferente: que faz viver e 
não matar; que inclui e não exclui; que humaniza e não desumaniza; que cuida da Criação e não 
que a depreda. A “Economia de Francisco” é um evento que ajuda a estar juntos e conhecer, e que 
leva a fazer um ‘pacto’ para mudar a atual economia e dar uma nova alma à economia do amanhã.” 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você pode contribuir para que aconteça a proposta da “Economia 
de Francisco”?
Ensino Médio – O que você precisa fazer no seu projeto de vida, para colocar em prática uma 
pedagogia da economia?

Para Jesus, o bom discípulo é e faz como o mestre. “Nenhum discípulo é maior do que o 
mestre; e todo discípulo bem formado será como o seu mestre.” (Lc 6,40)

Oração – Senhor, torna-nos abertos e atentos à Tua Palavra para atender às necessidades dos que 
sofrem sem oportunidades e condições de vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Aprendendo a rezar com Jesus  – Jesus ensinou seus discípulos a rezar, mas isso não quer dizer 
que Jesus os ensinou a decorar e repetir um monte de palavras. A oração era uma prática constante 
na vida de Jesus, e muito mais importante do que palavras, rezar é imitar as atitudes de Jesus. 
De modo que a oração deve expressar concretamente uma forma de vida segundo os valores 
do Evangelho. Quem reza vive a fraternidade, partilha, perdão e traz a presença constante de 
Deus no seu coração e na sua vida. Assim, oração é uma busca constante de viver na presença de 
Deus e procurar estar em diálogo com Ele. Devemos nos lembrar das palavras de São Tiago, que 
dizem: “pedis sim, mas pedis mal, pois não sabeis o que pedir.” O que acontece é que muitas 
vezes pedimos, e pedimos muito, mas não sabemos pedir. Nossos pedidos são materialistas e 
visam simplesmente a satisfação de nossos interesses pessoais e imediatos. Temos que pedir os 
verdadeiros valores, que são eternos, a superação das injustiças que causam tantos sofrimentos, 
mas principalmente, pedir a constante ação de Deus em nossa vida. 

Ensino Fundamental  – Que tipo de pedidos você faz a Deus quando reza? 
Ensino Médio – Você é um jovem que acredita na força da oração? O que você quer pedir a Deus hoje?

Um oficial romano mandou dizer a Jesus: ““Senhor, não se incomode, pois eu não sou digno 
de que entre em minha casa; nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao seu encontro.” Jesus 
ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia, e disse: “Eu declaro a vocês que nem 
mesmo em Israel encontrei tamanha fé.”” (Lc 7, 6; 9)

Oração – Senhor, que inspirados por Tua Palavra estejamos sempre unidos a Ti  e sejamos seguidores 
de Teus  ensinamentos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A oração Salesiana  – A oração salesiana não deve ser confundida com repetição de fórmulas. 
Somos filhos de Deus e é fundamental que, em cada dia, nos coloquemos como filhos amorosos 
diante do Pai, fazendo isso conscientemente, não rotineiramente, como quem recita uma fórmula 
mágica sem pensar no que diz e, pior, sem pôr o coração no que diz com a boca. A oração 
verdadeira não é nada mais do que orientar conscientemente, cada dia, nosso ser, nossa vida, 
nosso estudo, nosso trabalho para Deus. A oração deve preceder nossas ações, perpassar tudo o 
que somos e fazemos e culminar nossas atividades. Ela precisa povoar nosso coração e mente com 
as boas intenções, sendo presença de qualidade junto às  pessoas. Rezar é conectar a realidade 
humana com Deus e viver nossa humanidade de forma divina, isto é, elevar-nos e elevar o mundo 
até Deus, mediante atitudes que façam a diferença e respeitem o diferente, e ser, para os outros, 
presença de Deus ao mundo. (Cadernos Salesianos, janeiro/junho, 2010)

Ensino Fundamental  – Você defende Jesus? O que você faz para defender Jesus?
Ensino Médio – Você é capaz de enfrentar as situações demonstrando sua fé?

Como Jesus, os discípulos também anunciavam por toda a parte a chegada do Reino de Deus. 
“Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a Boa 
Notícia do Reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade.” (Mt 9,35)

Oração – Senhor, nós cremos no Teu amor misericordioso que nos ajuda a vencer as dificuldades. 
Cremos que nos sustenta e fortalece para anunciar o Teu  Reino. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pensar e agir – Um habilíssimo escultor fez uma estátua do Pensamento. Conseguiu fazer um 
homem de mármore com tal expressão que parecia realmente mergulhado em profunda meditação. 
Os sobrolhos franzidos, os músculos da face retesados, o olhar profundo. Dir-se-ia uma pessoa 
realmente concentrada, absorta por uma grande ideia. Mostraram a São Felipe Néri a primorosa 
escultura. Chamaram-lhe a atenção para aquele olhar, alheado inteiramente de tudo o que estava 
em seu redor e todo voltado para dentro da alma. O Santo, que era um ótimo psicólogo, observou 
tudo atentamente, e depois disse: “Contudo, eu noto nesta estátua um grande defeito! Pois bem, 
o defeito é que esta estátua pensa, pensa, mas nunca executa.” (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você faz para colocar em prática os seus bons pensamentos?
Ensino Médio – Você consulta pessoas de confiança e pede a Deus antes de tomar suas decisões?

Deus demonstra seu grande amor à humanidade, enviando seu Filho para colocar em prática o 
seu projeto para a humanidade. “Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho 
único, para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16)

Oração – Senhor, faz que sejamos agentes da paz e do amor fraterno. Que sejamos iluminados 
pela Tua  Palavra, para que nos sustentes e nos conduzas. Amém! 

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O amor aos inimigos – O ensinamento de Jesus a respeito do amor aos inimigos é o maior 
desafio para quem aceita tornar-se seu discípulo. Este amor aos inimigos foi especificado de várias 
maneiras. Responder o ódio com a prática do bem, a maldição com a bênção e a calúnia com 
a oração são todas formas de amar os inimigos. Só é capaz de agir assim quem tem o coração 
repleto de misericórdia. Caso contrário, não terá condições de realizar as ações propostas por 
Jesus. O nosso modelo inspirador da ação é a misericórdia de Deus. Ele é igualmente bondoso 
para bons e maus. Tem paciência com os ingratos e malvados por nutrir a esperança de que se 
convertam para a misericórdia no trato mútuo. E o mesmo deve se dar com os que se tornam seus 
discípulos. A atitude cristã pode fazer o perverso abandonar seu caminho de violência e levá-lo a 
optar pelo caminho indicado por Jesus. 

Ensino Fundamental  –  Como você trata os colegas, as pessoas que não lhe fazem o bem?
Ensino Médio – Como é para você o valor da sinceridade? Que peso a sinceridade tem em suas 
ações e nas suas relações com os outros?

Um coração verdadeiro é capaz de transformar os que o ouvem. “O pai e a mãe estavam 
maravilhados com o que se dizia do menino. Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do 
menino: “Eis que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos.”” (Lc 2,33-34)

Oração – Senhor, que na Tua Palavra encontremos a orientação para atitudes de mais perdão, 
amor e sinceridade entre nós. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de setembro



setembro

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 209

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – Para que o Pacto Educativo Global aconteça, os compromissos assumidos 
devem ser continuados, investindo-se  numa educação para todos, de qualidade e de muito respeito 
às pessoas e aos gêneros, às culturas e aos  costumes, às religiosidades e a seus ritos. Para isso, é 
preciso continuar: 1. Colocar a pessoa no centro de cada processo educativo. 2. Ouvir a voz das 
crianças, adolescentes e jovens a quem transmitimos valores e conhecimentos. 3. Favorecer a plena 
participação das meninas e adolescentes na instrução. 4. Ver na família o primeiro e indispensável 
sujeito educador. 5. Educar e educarmo-nos para o acolhimento, abrindo-nos aos mais vulneráveis 
e marginalizados. 6. Encontrar outras formas de compreender a economia, a política, o crescimento 
e o progresso, na perspectiva duma ecologia integral. 7. Guardar e cultivar a nossa casa comum, 
protegendo-a da exploração dos seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios e apostando 
na utilização exclusiva de energias renováveis. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  O que você pode fazer para colocar em prática as propostas do Pacto 
Educativo Global?
Ensino Médio – Que programa ou projeto sua sala de aula pode fazer para assumir e fazer acontecer 
os sete compromissos do Pacto Educativo Global?

O amor estava presente e orientava a comunidade de Jesus. “Jesus andava por cidades e 
povoados, pregando e anunciando a Boa Notícia do Reino de Deus. Os Doze iam com ele, e 
também algumas mulheres.” (Lc 8,1-2)

Oração – Senhor, ajuda-me a saber qual é a minha missão neste mundo. Ajuda-me a andar na Tua 
luz, e a viver com fé e esperança os ensinamentos da Tua Palavra. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê  nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Um ouvido atento e um coração aberto  –  Vivo há tanto tempo ao Seu lado e nunca  consegui    
olhá-Lo nos olhos. Vivo há tanto tempo ao Seu lado e nunca ouvi Sua voz. Vivo há tanto tempo ao 
Seu lado e nunca Lhe estendi a mão. Vivo há tanto tempo ao Seu lado e nunca  cumprimentei-O 
com um sorriso. Vivo há tanto tempo ao Seu lado e nunca Lhe dei um abraço. Vivo há tanto tempo 
ao Seu lado. Mas hoje quero olhá-Lo  nos olhos, ouvir Sua voz, estender-Lhe a mão, trocar um 
sorriso, dar-Lhe um abraço. A partir de hoje, ofereço um ouvido atento e um coração aberto. Quero 
sempre ouvir Sua palavra, vivenciar os Seus ensinamentos e amar muito aos meus irmãos. Porém, 
não basta ser coração aberto. É necessário também falar de Jesus, o amor precisa ser concretizado. 
Mas acima de tudo, é necessária a consciência de que somos participantes da missão de salvação 
das pessoas e que quem realiza esta obra não somos nós, mas sim o próprio Deus, é Ele o ouvido 
atento e o coração aberto através de nós. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem um ouvido atento e um coração aberto para a Palavra de Deus? 
Ensino Médio – O que significa ter um ouvido atento e um coração aberto para Deus?

Para Jesus, devemos ser luz que clareia os caminhos. “Ninguém acende uma lâmpada para 
cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que 
todos os que entram, vejam a luz.” (Lc 8,16)

Oração – Senhor, ensina-me a ser confiante no amor e na bondade que me dedicas. Mostra-me 
que sou chamado para continuar a Tua missão. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A lógica de Deus – “O Deus do céu e da terra se escondeu na fragilidade de uma criança e no 
carpinteiro pobre de Nazaré. No entanto, a vida, os gestos e as  palavras deste homem nos fazem 
mergulhar no Mistério de Deus. No fracasso da cruz, a fidelidade e o amor a Deus e à humanidade 
toda se encontram gerando uma nova criação marcada de eternidade.” (Pedro Casaldáliga) Para 
a construção de um mundo melhor para todos, e principalmente para que possamos descobrir 
o bem maior para as nossas vidas, que é o projeto de Deus para a humanidade, devemos nós 
assumir hoje o projeto de Jesus. Deus não quer de nós uma obediência cega, mas pede nosso 
compromisso corresponsável para a construção do projeto do seu Reino.

Ensino Fundamental – Você sabe expressar, hoje, qual é o projeto de Deus para o nosso mundo?
Ensino Médio – O que podemos falar da lógica de Deus? Se Deus tem uma lógica, ela é diferente 
ou igual à  lógica das pessoas?

“A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto Dele por causa 
da multidão. Então anunciaram a Jesus: “Sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e querem vê- 
-Lo.” Jesus respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, 
e a põem em prática.”” (Lc 8,19-21)

Oração – Senhor, atende nossas intenções e necessidades deste dia, para que sigamos o caminho 
que nos conduz a Ti. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Não tenham medo!  –  Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré, e a multidão se 
comprimia a seu redor para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos à beira do lago; os pescadores 
tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse 
um pouco da terra. Então se sentou e, do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, 
disse a Simão: “Avance mais para o fundo, e ali lance suas  redes para a pesca”. Simão respondeu: 
“Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, pela sua palavra, lançarei as redes”. 
Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos 
companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os dois barcos 
a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: 
“Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um pecador!” Ele e todos os que estavam com ele ficaram 
espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, 
filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: “Não tenha medo! De agora em diante 
você será pescador de homens!” Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram 
Jesus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você deixaria seus interesses de lado, para atender a um chamado de Jesus?
Ensino Médio – Qual é o chamado que Deus coloca hoje para a sua vida? Para você, o que Jesus 
quis dizer quando falou: “avance mais para o fundo”?

Jesus chama aos que têm coragem de deixar a própria vida e segui-Lo. “Aprendam, pois, o 
que significa: ‘Eu quero a misericórdia e não o sacrifício.’ Porque eu não vim para chamar os 
justos, e sim os pecadores.” (Mt 9,13)

Oração – Ajuda-me, Senhor, para que eu também encontre e siga o verdadeiro Jesus. Ensina-me 
a servir a Deus nos irmãos com alegria. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

José Calasanz e 31 Companheiros Mártires – Assim como José Calasanz e seus 31 companheiros 
mártires, trazemos a força interior que nos faz “sair de nós mesmos” e criar laços, construir 
fraternidade, fortalecer a comunhão. Fomos feitos para o encontro e a comunicação. O ser humano 
não é feito para viver só. É chamado a viver em comunhão com todas as pessoas, necessita conviver 
e descobrir o sentido da fraternidade. O sentido da vida em comum é um dom que recebemos de 
Deus. Quanto mais unidos somos, por causa do amor que circula entre nós, mais nos parecemos 
com Deus. “Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu Amor em nós é 
perfeito.” Foi Deus quem colocou em nossos corações o desejo que nos leva em direção ao outro. 
E a nossa vida em fraternidade se mede pelo amor, por atos e gestos de doação, por vivências de 
comunhão, por experiências de partilha e, muitas vezes, ao martírio, como aconteceu com José 
Calasanz e seus 31 companheiros mártires. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que é para você uma vida em fraternidade?
Ensino Médio – O que significa para você ser chamado para viver em comunhão e descobrir o 
sentido da fraternidade?

Herodes ficou muito intrigado com o que Jesus fazia. “O governador Herodes ouviu falar de 
tudo o que estava acontecendo, e ficou sem saber o que pensar. Então Herodes disse: “Quem 
é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas?” E queria ver Jesus.” (Lc 9,7;9)

Oração – Senhor, que possamos construir fraternidade. Pedimos que nos concedas o dom do 
amor e que por nossos atos e gestos possamos fortalecer a comunhão de irmãos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Não faça aos outros o que não queres que lhe façam  – Do grande pianista Chopin conta-se que 
tinha um amigo, um sapateiro modesto, que se tornou rico. Um dia o músico foi almoçar na casa 
do amigo. Logo depois da refeição, o dono da casa pediu a Chopin que tocasse alguma coisa. O 
pianista   se recusava a tocar dizendo que apenas tinha acabado a refeição. O dono da casa insistia 
dizendo: “Eu quero apenas ver como se faz”. Passados alguns dias, Chopin convidou o amigo para 
almoçar. No meio da refeição o pianista coloca na sala de jantar uma banca de sapateiro e pede ao 
convidado que conserte solas de um par de sapatos. Chopin explica: “Eu quero apenas ver como 
se faz”. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você gostaria que tudo que faz para os outros seja feito também para você?
Ensino Médio – Você pauta suas relações com os outros a partir do que gostaria que fizessem com você?

Jesus mostra que é o Messias prometido por Deus. “Jesus perguntou: “E vocês, quem dizem 
que eu sou?” Pedro respondeu: “O Messias de Deus.” Então Jesus proibiu severamente que 
eles contassem isso a alguém.” (Lc 9,20-21)

Oração – Senhor, faz-nos instrumentos da Tua  Palavra. Que sejamos mensageiros da Boa Notícia 
para os que precisam de esperança e fé. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado com a nossa Casa Comum – A nossa vocação nos leva a “esta responsabilidade 
perante uma terra que é de Deus e que implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite 
as leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres deste mundo, porque “Ele deu uma 
ordem e tudo foi criado; Ele fixou tudo pelos séculos sem fim e estabeleceu leis a que não se pode 
fugir!” Consequentemente, a legislação bíblica detém-se a propor ao ser humano várias normas 
relativas não só às outras pessoas, mas também aos restantes seres vivos: “Quando vir   o jumento 
do teu irmão ou o seu boi caído no caminho, não se desvie deles, mas ajude-os a levantarem-se.  
Quando encontrar no caminho, em cima de uma árvore ou no chão, um ninho de pássaros com 
filhotes, ou ovos cobertos pela mãe, não apanharás a mãe com a ninhada”. Nesta linha, o descanso 
do sétimo dia não é proposto só para o ser humano, mas “para que descansem o seu boi e o seu 
jumento”. Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar só para as pessoas, mas que se 
desinteressa pelas outras criaturas.” (Laudato Si’, nº. 68)

Ensino Fundamental  – Como é seu respeito e amor por todas as Criaturas? Você protege a Natureza 
e os Animais?
Ensino Médio – Para você, o que é defender todos os seres vivos? Qual o seu compromisso com o 
cuidado da nossa Casa Comum, o Planeta Terra?

Jesus cuida de todos e exalta os simples. Jesus chamou “uma criança, colocou-a junto de si, e 
disse a eles: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim.” (Lc 9,47-48)

Oração – Senhor, inunda-nos de Tua paz, para que possamos viver como irmãos e irmãs, sem 
ofender e machucar qualquer vida do nosso Planeta. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O bom senso  – Um pai, querendo pôr à prova o bom senso dos seus dois filhos, disse-lhes: Aqui 
está uma laranjeira carregada de frutos. Eu vou dar a um os frutos sem a árvore, a outro a árvore 
sem os frutos. O mais novo escolheu os frutos, o mais velho, a árvore. No dia seguinte, o mais 
velho tinha árvore e frutos, o mais moço, nem árvore nem frutos. É como a história de dois pais 
e/ou responsáveis, em que um pai deixou ao seu filho uma educação ruim e a herança de cem 
mil euros. Outro, deixou uma boa educação e nenhum bem de herança. Alguns anos mais tarde, 
o filho do primeiro pai estava sem dinheiro e sem educação; o filho do segundo com uma bela 
fortuna e ótima educação. A diferença reside em quê? Os que só cuidam do momento presente, 
sem pensar no que lhes traz uma verdadeira e duradoura felicidade, demonstram não ter bom 
senso. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você pensa antes de fazer suas escolhas?
Ensino Médio – Você reflete e analisa, antes de fazer suas escolhas? O que é o bom senso para você?

Jesus e seus discípulos também enfrentaram dificuldades nas suas escolhas. “Puseram-se a 
caminho, e entraram num povoado de samaritanos, para conseguir alojamento para Jesus. 
Mas os samaritanos não o receberam.” (Lc 9,52-53)

Oração – Senhor, dá-nos o bom senso. Ajuda-nos a fazer nossas escolhas, para que sirvam para a 
vida e sejam o bem de todos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Jesus, existindo em   condição divina, se fez um ser humano igual a nós  – Diz a carta de São 
Paulo aos Filipenses, no capítulo 2: Nada faça por competição ou vanglória, mas, com humildade, 
cada um julgue que o outro é mais importante, e não cuide somente do que é seu, mas também do 
que é do outro.  Tenham entre vocês  o mesmo sentimento que existe em Jesus. Jesus, existindo 
em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, 
assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto 
humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, 
Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome 
de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: ‘Jesus 
Cristo é o Senhor’ da vida, para a glória de nosso Deus Pai. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você tem se esforçado para conhecer mais e melhor a Jesus? O que você 
tem feito para conhecer Jesus?
Ensino Médio – Você tem aprofundado seu conhecimento sobre Jesus? O que você tem feito para 
conhecer mais a Jesus?

Disse Jesus: “As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos; mas o Filho do Homem não tem 
onde repousar a cabeça.” E disse ainda Jesus: “Quem põe a mão no arado e olha para trás não 
serve para o Reino de Deus.” (Lc 9, 58; 62)

Oração – Senhor, pedimos com fé simples e ardente que possamos Te  servir e servir ao próximo 
de coração alegre e generoso. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A tenda de Deus  – E a Palavra se encarnou e armou sua tenda na itinerância humana. Tudo para 
poder sentar-se à mesa conosco, ser percebida aos nossos olhos, tocada e escutada. Ó Palavra 
Encarnada que assumiu a condição humana, alegrias, dores e sonhos, nela viveu e a tudo deu 
novos sentidos. Vem habitar o nosso mundo. Arme sua tenda no meio de nós, hoje. Mostre-nos o 
rosto amoroso do Pai. E, em você, faça-nos sentir filhos e filhas, comunicadores seus. Venha habitar 
o nosso mundo. E faça-nos-nos testemunhar a Palavra que existia desde o Princípio. O que ouvimos 
e o que vimos com nossos olhos. Venha habitar o nosso mundo. Arme, hoje, sua tenda itinerante 
no meio de nós. Queremos contemplar, saborear e comunicar Jesus, o Filho de Deus, a Palavra 
da Vida. Venha habitar o nosso mundo. Faça de nós discípulos e missionários que manifestem 
e comuniquem o que viram, ouviram, o que as mãos tocaram o Verbo da Vida! Venha habitar o 
nosso mundo. Vive em nós, em nossa tenda e transforme-a em espaço de comunicação que gera 
comunhão, encontro, solidariedade e alegria contagiante. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Onde e como você vê a Palavra de Deus no meio de nós?
Ensino Médio – Onde e como você enxerga a Palavra de Deus encarnada, fazendo-se vida? O que 
você pode fazer para viver a Palavra de Deus?

Jesus viu Natanael aproximar-se, percebeu que vinha de coração limpo e comentou: “Eis aí um 
israelita verdadeiro, sem falsidade.” (Jo 1, 47)

Oração – Senhor, que saibamos Te procurar nas nossas alegrias e dificuldades. Para que a Tua  
Palavra esteja encarnada nas nossas ações. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O escriba tradutor da Bíblia: São Jerônimo – Em 382 d.C, um padre chamado Jerônimo foi 
convocado pelo Papa Dâmaso para ser seu secretário particular. Padre Jerônimo era alguém de 
paciência muito curta, todos diziam que ele era a pessoa mais irritada que poderia existir. Ao mesmo 
tempo, tinha a seu  favor uma inteligência brilhante e era pessoa muito culta. Padre Jerônimo foi 
chamado a Roma, para atender o Papa, e lá recebeu a missão de traduzir a Bíblia do grego e do 
hebraico para o latim. Ao final de seu trabalho, a tradução de toda a Bíblia, sua obra foi chamada 
pelo nome latim de Vulgata. Graças a São Jerônimo todos podemos conhecer melhor a Jesus. 
Jesus é a Palavra de Deus encarnada, que nos mostra que só o amor e a misericórdia possibilitam 
superar as dificuldades e construir uma vida justa e fraterna para todos. Quem ama verdadeiramente 
reconhece que Deus é amor e tudo o que somos e temos vem dele, como prova desse amor 
gratuito. A Bíblia mostra que nossas atitudes não podem ser determinadas pelo comportamento 
de pessoas que nos rodeiam, mas pelo amor gratuito de Deus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Que importância tem para você que serve a Palavra de Deus? 
Ensino Médio – Que tipo de conhecimento interessa a você e para que serve seu conhecimento? 
Que importância tem para a sua vida a Palavra de Deus? 

Disse Jesus: “Quem escuta vocês, escuta a mim, e quem rejeita vocês, rejeita a mim; mas 
quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.” (Lc 10, 16)

Oração – Senhor, faz-nos conhecer e amar Tua  Palavra, para que esteja conosco e possamos ser 
caminho, verdade e vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da TEMPERANÇA.

TODOS: José Calasanz e 31 Companheiros Mártires, nossos patronos do mês de setembro, roguem 
por nós e nos ajudem a viver a virtude da TEMPERANÇA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

Cuidar da vida é a virtude de “cuidar da Terra e de cuidar uns dos outros” 
(da Carta da Terra). Estamos no mês missionário. Missionário é aquele e aquela 
que cuida da vida com muita dedicação. 

A cada dia a vida precisa ser cuidada e isso só acontecerá quando tivermos 
uma maior conscientização pela defesa da vida. O compromisso de cuidar da 
vida está no cuidado com a saúde do Planeta e deve ser abraçado por todos, 
para termos uma sociedade mais pacífica e pacificadora. 

A consciência da importância de cuidar da vida é um aprendizado que se 
desenvolve todos os dias e em tudo o que fazemos. Que a virtude de cuidar da 
vida fortaleça em nós o amor a Deus, ao próximo e ao nosso Planeta, para que a 
vida seja protegida e respeitada na sua dignidade, em todas as realidades.

 Cuidar da vida é uma missão que precisa ser realizada na direção de quem 
está próximo de nós e que mais precisa de ajuda. Cuidar da vida é uma missão 
que deve ser tocada por nossas mãos, que precisa que nossos joelhos se dobrem 
em atitude de serviço e que só se realiza com o coração que se abre para amar. 

Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a 
virtude de CUIDAR DA VIDA.

 – Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude de cuidar da vida!

 
FELIZ MÊS DE OUTUBRO!

OUTUBRO - TEMA: VIRTUDE DO CUIDADO DA VIDA

Outubro Rosa 
Mês do combate e 
da prevenção ao 
câncer de mama
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – Globalizar a esperança é a missão específica da educação para 
o humanismo solidário. Uma missão que se realiza por meio da construção de relações educativas 
e pedagógicas que formem para o amor cristão, que criem grupos assentes na solidariedade, 
nas quais o bem comum esteja associado virtuosamente ao bem de cada um dos seus membros, 
que transformem o conteúdo das ciências em conformidade com a plena realização da pessoa e 
da sua pertença à humanidade. É justamente a educação cristã que pode desenvolver tal tarefa 
primária, pois a educação “é fazer nascer, é fazer crescer, coloca-se na dinâmica do dar a vida. E a 
vida que nasce é a fonte mais borbulhante de esperança”. Globalizar a esperança significa também 
promover as esperanças da globalização. Uma globalização sem visão, sem esperança, sem uma 
mensagem que seja, ao mesmo tempo, anúncio e vida concreta, está destinada a produzir conflitos 
e a gerar sofrimentos e misérias.  (Educar ao Humanismo Solidário, nos. 18 e 19) 

Ensino Fundamental  – O que significa para você ter esperança?
Ensino Médio – Para você é possível globalizar a esperança? O que precisamos fazer para globalizar 
a esperança?

Quando cuidamos e curamos os que estão feridos, globalizamos a esperança. “Um samaritano, 
que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez 
curativos. Depois colocou o homem em seu próprio animal, e o levou a uma pensão, onde 
cuidou dele.” (Lc 10,35-36)

Oração do Mês Missionário – Senhor, enviaste o Teu Filho Jesus como missionário entre nós. 
Chama-nos a também sermos Teus missionários. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O sentido do nosso fazer  – Diz um ditado chinês que duas pessoas estavam andando por uma 
estrada e cada um carregava um pão. Ao se encontrarem, elas trocam os pães. E cada uma vai 
embora com um pão. Na mesma estrada, estavam andando outras duas pessoas e cada uma 
carregava uma ideia. Ao se encontrarem, trocam as ideias e cada um vai embora com outras duas, 
ou até mais ideias. O ditado chinês acaba dizendo que, quem sabe, esse é o sentido principal do 
nosso fazer. Trocar e repartir ideias, para que todos possam ter pão. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode colaborar com boas ideias hoje?
Ensino Médio – Como você pode contribuir com boas ideias? O que é preciso fazer, em nossa 
escola, para que sejam ouvidas e consideradas as ideias dos jovens?

Jesus diz que não precisamos de muito, só do necessário. “Marta, Marta! Você se preocupa e 
anda agitada com muitas coisas; porém, uma só coisa é necessária.” (Lc 10, 41)

Oração – Senhor, sabemos da Tua misericórdia e do Teu amor sem limites. Que possamos colaborar 
com boas ideias e termos um coração missionário, sensível e solidário à vida. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Um jovem de hoje marcado por uma predisposição natural ao sagrado – O jovem é Carlo Acutis, 
um adolescente italiano que faleceu aos 15 anos por causa de um tipo de câncer, uma leucemia. 
Ele, Carlo Acutis, é conhecido na Itália e no mundo todo como o “ciberapóstolo da Eucaristia”. 
Isso aconteceu por causa de sua devoção e profundo compromisso com Jesus, demonstrado ao 
participar e aproveitar de todos os benefícios humanos e espirituais da celebração da Missa. Razão 
que o levou a beatificação em 2020. Na ocasião sua mãe, Antonia Salzano, afirmou que em seu filho 
“havia uma predisposição natural para o sagrado e que aos três anos o pequeno Carlo começou 
a pedir que ela o levasse à igreja para saudar Jesus e costumava pegar flores para levar à Virgem. 
Além disso, aos sete anos, pediu para receber a Eucaristia e fez a primeira comunhão. Carlo me 
salvou. Eu era analfabeta na fé”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Que atitudes você tem que fazem levar Jesus e o tornar conhecido?
Ensino Médio – Como é sua participação e envolvimento com a Igreja? Suas posturas levam Jesus 
e o fazem ser conhecido?

Disse Jesus: “Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o seu nome. Venha o seu 
Reino. Dê-nos a cada dia o pão de amanhã.” (Lc 11, 2-3)

Oração – Senhor, que anunciaste a Boa-Nova aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos 
que sofrem, ajuda-nos para torná-lo conhecido entre os jovens de hoje. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O compromisso com o outro – O jovem Carlo Acutis, além de cultivar sua profunda união com 
Jesus, também foi voluntário em refeitórios sociais para pobres, na Itália. Atestam seus familiares e 
amigos que, pelas tardes, Carlo costumava sair para levar comida e bebidas quentes às pessoas em 
situação de rua. Seu exemplo foi tão forte que chegou a converter um funcionário de sua família, 
que era hindu, ao catolicismo. A mãe relatou que Carlo servia “nas mesas dos pobres, das Irmãs 
de Madre Teresa de Calcutá em Baggio e dos Capuchinhos, onde atendia pessoas em situação de 
rua, como voluntário”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – De que forma você pode participar e se comprometer com uma ação 
concreta de ajuda às pessoas em situação de rua? 
Ensino Médio – O que você faz e como trata as pessoas em situação de rua? O que você pode 
fazer de concreto para amenizar o sofrimento de pessoas em situação de rua?

Disse Jesus: “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.” (Lc 11, 9-10)

Oração – Senhor, faz-nos Teus missionários para construirmos um mundo de comunhão, de amor 
e de paz. Amém!

Todos: Pai-nosso, que estais no céu, 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 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!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz com que nós, praticando também 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O jovem missionário da internet  – O Papa Francisco convida os jovens a seguirem pelo caminho 
da santidade, a exemplo do que fez o jovem Carlo Acutis. Nascido em Londres em 1991 e tendo 
vivido em Milão, Carlo faleceu em 2006, em Monza, de uma leucemia fulminante. “Tinha uma 
grande abertura aos outros, sobretudo aos mais necessitados, sem nenhuma distinção de raça ou 
religião”, afirma o jornalista Nicola Gori, que conheceu Carlo e suas ações pessoalmente. Carlo, na 
verdade, foi sempre um jovem normal, com hábitos semelhantes aos seus pares, os jovens. Amava 
estudar, jogar futebol e estar com os outros. “Porém, ressalta Gori, descobriu um grande amigo, 
Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos, tornando-se assim um apóstolo. 
E como fez isso? Por meio do que mais gostava: a internet, ou a tecnologia da informação. Carlo, 
por exemplo, idealizou e realizou uma exposição on-line, sobre os milagres eucarísticos, para 
compartilhar com todos a alegria de um encontro concreto com Jesus. Para saber: chamam-se de 
milagres eucarísticos os milagres relacionados diretamente à hóstia e ao vinho consagrados, isto 
é, ao Corpo e ao Sangue de Jesus, sob as espécies de pão e vinho. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como e para que você usa a internet? Você considera que tem uma 
alfabetização tecnológica?
Ensino Médio – Como é sua cultura digital? Para que serve e como você utiliza a sua cultura digital?

Disse Jesus: “Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha.” 
(Lc 11, 23)

Oração – Senhor, Pai amoroso e bondoso, Tu  que enviaste em missão o Teu  Filho e seus seguidores, 
Nós Te pedimos que nos fortaleças para a missão que a nós designaste. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O jovem gênio – Carlo Acutis é considerado um gênio da cultura digital, porque mesmo não 
tendo completado o ensino médio, por passar por uma complicada doença, era capaz de criar 
programas de computador melhor que muitos experts e, principalmente, de usar as mídias sociais 
com o objetivo de evangelização e promoção humana. Os pilares da espiritualidade de Carlo 
eram: Nossa Senhora, a Eucaristia e o serviço aos pobres. Em casa, pedia para colocar a sobra de 
comida em recipientes, para então levá-la aos desabrigados locais. Diz o jornalista Gori: “À noite 
Carlo costumava ir com os pais e/ou responsáveis pelas ruas de Milão, para distribuir cobertores 
e refeições quentes aos desabrigados. Dava a justa medida ao dinheiro e se zangava quando 
queriam comprar-lhe um segundo par de sapatos. Além disso, ele tinha o hábito de juntar as 
ajudas semanais que lhe eram dadas pela família, para entregá-las aos necessitados da Obra de 
São Francisco em Milão”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que significa para você ter e cumprir uma missão? 
Ensino Médio – Que tipo de jovem é você? O que faz para contribuir com as pessoas próximas a 
você? O que você faz e como trata os mais necessitados? 

Disse Jesus: “De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o 
Filho do Homem para esta geração.” (Lc 11, 30)

Oração – Senhor Jesus, que enviaste a Tua Igreja em missão, aqui estamos também nós como Teus 
filhos para assumir nossa vocação de discípulos missionários. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco  – No caminhar junto, feminino e masculino 
buscam novos paradigmas e passam da competição para a colaboração; do egoísmo para a 
generosidade; da exploração para a sustentabilidade; da acumulação para a distribuição; do 
desequilíbrio nas relações entre pessoas e países para o equilíbrio, colocando em prática um 
comércio justo e solidário; do consumo desenfreado ao consumo responsável; da ganância ao 
altruísmo. Uma economia que se proponha ao bem comum, seja socialmente justa e ambientalmente 
sustentável. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Para você, como meninos e meninas podem ter um consumo responsável?
Ensino Médio – O que precisamos fazer para ter uma economia ambientalmente sustentável?

“Um fariseu convidou Jesus para jantar em casa. Jesus entrou, e se pôs à mesa. O fariseu ficou 
admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse: “Vocês, 
fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. 
Gente sem juízo! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior?”” (Lc 11, 37- 41)

Oração – Senhor, derrama Tua  água viva, fecunda os campos missionários e faz germinar novas 
sementes de justiça e de paz. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida – Jesus saiu da Galileia e se dirigiu à 
Judeia. Uma multidão o acompanhava. Aproximaram-se de Jesus algumas pessoas trazendo suas 
crianças, para que Jesus as abençoasse. Acreditavam na intercessão de Jesus a Deus e pediram 
a Jesus que orasse para a felicidade de suas crianças. Os discípulos de Jesus não gostaram e 
censuraram as pessoas, pedindo para que se afastassem dali com as crianças. Achavam que Jesus 
ficaria importunado com a barulheira. Mas Jesus interveio e lhes disse: Deixem os pequeninos, 
e não os impeçam de vir a mim, pois deles é o reino dos céus. E na sua paciência e dedicação, 
com que tratava todas as pessoas, Jesus ainda impôs as mãos sobre cada uma das crianças e 
as abençoou. “Em verdade lhes  digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de 
maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou”. 
(Domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Por que será que Jesus gostava tanto das crianças?
Ensino Médio  – O que as crianças têm de tão especial e importante que Jesus lhes dedica todo 
seu amor e atenção ?

“A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: “Façam o que ele mandar.” Foi em Caná 
da Galileia que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos 
acreditaram nele.” (Jo 2, 5; 11)

Oração – Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, lança sobre nós Teu  olhar. A Ti  
recorremos e pedimos que nos proteja e guie nosso caminho. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e  ajuda-nos  
a viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Vida como vocação - A missão de todo ser humano é descobrir a razão de estar no mundo. Ser 
missionário, ser voluntário, estar a serviço das pessoas e do Planeta é viver a vocação recebida 
de Deus. Quantos  dedicam a vida sendo voluntários, não só para satisfazer as necessidades 
materiais das pessoas, mas para levá-las a experimentar de modo pessoal o amor e a caridade 
de Deus. Quando o jovem aposta sua vida por uma causa, descobre espaço de liberdade e tem a 
possibilidade de iniciativa diversas. É um caminho que faz se colocar a serviço e que reconhece a 
possibilidade de uma “profecia” de atuação concreta na realidade. Este é um sinal de que o Reino 
de Deus está entre nós.  

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir com os missionários de hoje?
Ensino Médio  –  Você é alguém que se preocupa e contribui com as pessoas que dedicam sua 
vida como missionários?

“Jesus respondeu: “Ai de vocês também, especialistas em leis! Porque vocês impõem sobre os 
homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas.”” (Lc 11, 46)

Oração – Senhor, agradecemos porque orienta-nos para assumir nossa missão neste mundo. 
Abençoa a todos que estão cumprindo com Teu  chamado. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uau... você sabia?  – A biomédica baiana, Jaqueline Góes de Jesus, que integrou a equipe que 
sequenciou o Corona vírus foi escolhida pela empresa Mattel para ser uma das novas barbies 
que homenageia cientistas. Jaqueline conseguiu sequenciar o genoma viral em 48 horas, após 
confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, em um tempo abaixo da média mundial, que 
era de 15 dias. Motivo de orgulho para todo o país em 2020, quando ainda estávamos começando 
os estudos sobre o novo vírus. Jaqueline inspira milhares de meninas e mulheres negras, que se 
identificam com a mulher negra e baiana na medicina, e foi escolhida para  ser barbie como uma 
homenagem. A iniciativa que faz parte da linha “Mulheres Inspiradoras”, homenageou outras cinco 
cientistas com a boneca: a britânica Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina de Oxford-
AstraZeneca, as estadunidenses Audrey Sue Cruz e Amy O’Sullivan, a australiana Kirby Whitby e a 
canadense Chika Stacy Oriuwa. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  O que significa para você fazer o bem?
Ensino Médio – Para você, para que serve a ciência? No seu entendimento, qual é a função social 
da ciência?

Disse Jesus: “Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham 
medo! Vocês valem mais do que muitos pardais.” (Lc 12,7)

Oração – Senhor, queremos assumir os desafios que se apresentam à nossa vida. Ajuda-nos a 
cumprir a nossa missão com a alegria e dedicação. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e  ajuda-nos  
a viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – O Papa considerou que a educação é uma “semente da esperança” 
para a construção de uma “civilização da harmonia e da unidade, onde não haja lugar para a 
pandemia terrível da cultura do descarte”. “A educação é, sobretudo, uma questão de amor e 
responsabilidade que se transmite, ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, 
a educação apresenta-se como o antídoto natural à cultura individualista”. A palavra educar vem 
de “educare”, termo em latim cuja composição remete a “conduzir” ou “levar” para algo e para 
algum lugar. Precisamos olhar para este Pacto Educativo Global, como uma proposta audaciosa do 
Papa Francisco, se queremos uma educação para todos e que faça este mundo melhor para cada 
um que aqui vive. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Como você pode contribuir para que a educação seja melhor e para todos?
Ensino Médio – O que você e sua sala de aula podem fazer por uma educação que se comprometa 
a melhorar o mundo? Que atitudes, ações, projetos vocês podem ter e fazer concretamente, para 
que aconteça um novo jeito de fazer educação?

Jesus pede que tenhamos cuidado com as nossas ganâncias. “Atenção! Tenham cuidado com 
qualquer tipo de ganância. Porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não 
depende de seus bens.” (Lc 12, 15)

Oração – Agradecemos, Senhor, e pedimos hoje especialmente por nossos professores. Que com 
eles aprendamos a partilhar, a amar e, sobretudo, a generosidade da partilha e doação. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Você é o que você faz – Era uma tarde ensolarada de sábado em Oklahoma City. Bobby Lewis estava 
levando seus dois garotos para jogar minigolfe. Ele foi até o a bilheteria e disse: – Quanto é a entrada? 
O atendente respondeu: Três dólares para o senhor e três dólares para cada garoto acima de seis anos. 
A entrada é livre para as crianças de seis anos ou menos. Quantos anos eles têm? Bobby respondeu: – 
O advogado tem três e o médico tem sete, então, acho que eu lhe devo seis dólares.
O moço da bilheteria disse: – Ei, o senhor acabou de ganhar na loteria ou coisa parecida? O senhor 
poderia ter economizado três cobres. Poderia ter dito que o mais velho tinha seis anos; eu não 
saberia a diferença. Bobby respondeu: – É, pode ser; mas os garotos saberiam. Disse o pai dos 
garotos: “o que você é fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está dizendo”. (De: Ralph 
Waldo Emerson, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você consegue identificar o que seus amigos e colegas querem dizer 
mesmo quando não expressam com palavras? Você consegue interpretar e sabe o que quer dizer 
as expressões de olhares e caretas de seus pais e/ou responsáveis? 
Ensino Médio – Pense: Em que situações de sua convivência, em casa ou na escola, você aplicaria 
a expressão “o que você é fala tão alto, que eu não consigo ouvir o que você está dizendo”? Por 
que será que muitas vezes as pessoas preferem disfarçar o que são?

Disse Jesus: “Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça.” 
(Prov. 16,8).

Oração – Senhor, ensina-nos a caminhar na verdade para que sejamos testemunhas missionárias 
da alegria e honestidade. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Discípulos e Missionários –  O convite que Jesus nos faz neste mês é que sejamos missionários 
para levar sua mensagem de amor e cuidado por toda a Terra. Para isso, precisamos ser, antes de 
tudo, discípulos, isto é, frequentar a escola de Jesus. Aprender com Ele. Ser e fazer o que Jesus 
fez, para depois ajudar outras pessoas a viver como Ele viveu. Se olharmos a experiência educativa 
que brotou do coração missionário de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, percebemos que eles 
promoveram esse tipo de protagonismo juvenil, no qual a pessoa faz um treinamento na escola 
de Jesus e depois assume a perspectiva missionária de ir ao encontro dos que mais precisam. Em 
Mornese, as alunas compartilhavam o ideal missionário da comunidade. Em Valdocco, os meninos 
sentiam-se responsáveis pela construção de um ambiente que promovia o crescimento sereno de 
seus colegas”. (LOM, 2006) A experiência e o legado deixado pelos fundadores salesianos nos 
chamam a continuar a obra do bem e do amor, principalmente entre os jovens.

Ensino Fundamental  – O que você mais admira numa pessoa que é missionária?
Ensino Médio – Padres e Pastores, Irmãs e Irmãos missionários, todos dedicados a prestar serviço 
aos mais pobres e necessitados. O que essas pessoas fazem de diferente para a humanidade?

Para Jesus, quem mais recebe, mais deve contribuir. “A quem muito foi dado, muito será 
pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido.” (Lc 12, 48)

Oração – Senhor, nós que hoje somos enviados em missão Te pedimos que na alegria do Evangelho 
não tenhamos medo de ir ao encontro dos que mais precisam de nossa ajuda e consolo. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realiza-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado com a nossa Casa Comum – Neste mês missionário, “Deus que nos chama a uma 
generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para 
prosseguir. No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. 
Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu 
amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!” E assim, “as criaturas 
tendem para Deus; de modo que, no seio do universo, podemos encontrar uma série inumerável 
de relações constantes que secretamente se entrelaçam. Isto convida-nos não só a admirar os 
múltiplos vínculos que existem entre as criaturas, mas leva-nos também a descobrir uma chave da 
nossa própria realização. Na verdade, a pessoa humana cresce, amadurece e santifica-se quanto 
mais se relaciona, quanto mais sai de si mesma para viver em comunhão com Deus, com os outros 
e com todas as criaturas. (Laudato Si’, nº. 245 e 240)

Ensino Fundamental – Você já tem mais clareza de qual é a sua missão neste mundo?   
Ensino Médio – Você acredita, tem certeza mesmo, que Deus pede a você uma missão especial? 
O que você faz para descobrir essa missão e colocá-la em prática? 

Jesus nos incomoda, precisamos nos desinstalar. “Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Vocês 
pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão.” 
(Lc 12, 49; 51)

Oração – Senhor, acompanha os missionários e as missionárias que doam suas vidas longe da 
família e da pátria, para que não lhes falte a alegria do Evangelho. Amém! 

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de outubro



outubro

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 236

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

É o jovem que sabe chegar no coração de outro jovem – O discipulado nos convida a tomar 
a consciência de que uma vez feita a experiência da pessoa e do projeto de Jesus, o jovem se 
compromete a anunciar a outros jovens a imensa alegria e enorme satisfação que toma conta de 
seu coração. É o jovem que sabe chegar no coração de outro jovem, que sabe usar uma linguagem 
própria. Somente um jovem entusiasmado com e em Jesus, é capaz de contagiar outro jovem. 
É preciso, para isso, ter uma causa que vale a pena, despertando assim para o protagonismo da 
missão, e que deve se concretizar num projeto de vida.

Ensino Fundamental  – Você pode ser um jovem missionário? O que precisa fazer para ser um 
jovem missionário?
Ensino Médio  –  Você tem realmente uma causa concreta que vale a pena? No seu projeto de vida, 
qual é o seu protagonismo?

Disse Jesus: “Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do 
magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho, senão este 
o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia.” (Lc 12, 58)

Oração – Senhor, multiplica em nós os gestos de partilha de vida e de dons para que sejamos mais 
solidários e cuidadosos com os mais necessitados. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de outubro



outubro

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 237

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma vida pela vida – O Salesiano Pe. Orfeu Mantovani foi missionário na Índia. Lá chamam a 
fome de “tigre negro”. Orfeu quis ir até lá para combatê-la e eliminá-la. Quando criança, na 
pobre choupana de seus pais , em Verona, na Itália, Orfeu também sentiu os efeitos da fome. 
Ele trabalhava no campo para ajudar no sustento dos irmãos. Após a guerra, havia muita fome 
e miséria e Orfeu teve o encontro dramático com o “tigre negro”. Um dia a família Mantovani 
sentou-se à mesa e as crianças estenderam a tigela em direção à mãe para receberem a polenta, 
único alimento. Orfeu, que trabalhava como adulto, é servido por primeiro, mas espera e observa. 
A concha raspa o fundo do caldeirão, e quando não há mais nada para pegar, Orfeu vê que as 
tigelas do pai e da mãe ficaram vazias. “Vamos, façam o sinal da cruz e comam”, encoraja a mãe.  – 
E o Pai e a Mãe? Pergunta Orfeu. ”Esta noite não estamos com fome” “Pois eu também não tenho 
fome“, exclama Orfeu. E logo disse aos pais: “Desde pequeno quero ser sacerdote. Agora estou 
decidido. Dedicarei minha vida aos pobres, aos que sofrem fome como eu sinto agora”. Foi uma 
declaração de guerra. Começava aí sua guerra contra o “tigre negro”. Deus o chamou, e ele foi 
corajoso cumprindo seu propósito até o final de sua vida. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe de alguém que hoje passa fome de comida? O que você pode 
fazer para ajudar no sustento dessa pessoa?
Ensino Médio  – Você sabe o que é passar fome de comida? O que acontece com quem não se 
alimenta direito? O que podemos fazer para ajudar pessoas em situação de carência alimentar?

“Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia 
dezoito anos, era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela, e disse: 
“Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela, e imediatamente a 
mulher se endireitou, e começou a louvar a Deus.”” (Lc 13,10-13)

Oração – Senhor, assim como o Teu amor não tem limites, dá-nos um coração capaz de amar e de 
ser solidários com os mais necessitados. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua  proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A colheita  – Todos colhem somente o que plantam. Por isso, semear amor, bondade, amizade, 
otimismo e pensamentos positivos é a melhor plantação que podemos fazer. Então plante sementes 
boas, repletas de amor, para colher muitos frutos de alegria e felicidade. Jesus ensinou com uma 
parábola, dizendo: Saiu o semeador a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho; como 
não tinham raiz, secaram. Outras, em terreno pedregoso, quando o sol saiu, ficaram queimadas; 
outras caíram no meio dos espinhos; no entanto, nenhuma delas vingou. Por fim, uma parte caiu 
em terra boa e produziu frutos. (Domínio público, reescrito)
Ensino Fundamental  – Que valores você planta e cultiva em sua vida?
Ensino Médio – Em que tipo de terreno você está jogando as sementes que irão sustentar o seu 
projeto de vida?

E Jesus disse mais: “Com o que eu poderia comparar o Reino de Deus? Ele é como o fermento 
que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado.” 
(Lc 13, 20-21)

Oração – Senhor, dá-nos a coragem de Te seguirmos e semear em terra boa. Ajuda-nos a ser 
também sementes boas. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Somos uma grande família – O nosso Planeta pode ser comparado a uma enfermaria. Quando 
olhamos ao nosso redor, são muitos os problemas, catástrofes e doenças mundiais. Somos convocados 
a despertar para grandes atos e gestos de solidariedade e de cuidado com toda e qualquer vida 
do nosso Planeta. Pois todos pertencemos a uma grande família. Que o nosso coração se abra aos 
acontecimentos e que nas pequenas oportunidades do dia a dia  possamos ir tratando e cuidando 
das feridas que atingem a nossa vida, a vida das pessoas e de nosso Planeta. Que aprendamos com o 
sofrimento, mas, principalmente, que possamos encontrar e nos apoiar em Deus, o único que irá nos 
trazer a paz, o amor e a felicidade verdadeira. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você se sente membro de uma única família, a família humana de Deus?
Ensino Médio – Para você, somos mesmo todos irmãos, filhos de um único Pai? Como você se 
sente sabendo que há irmãos abandonados, discriminados, injustiçados?

Jesus fala da justiça de seu Pai. Ele nos diz: “Há últimos que serão primeiros, e primeiros que 
serão últimos.” (Lc 13, 30)

Oração – Senhor, ajuda-nos a fortalecer as pessoas que apoiam e participam da construção de um 
mundo de comunhão, de amor e de paz. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Deus sempre faz a parte dele  – Num dia de muito frio, um homem andava tremendo por uma 
rua, quase congelando. Numa esquina viu uma cena que o deixou com o coração triste. Eram 
duas crianças, tremendo de frio, que pediam esmolas. O homem, em sua tristeza e dor profunda, 
pensou: “Onde está Deus, que Deus é esse que não faz nada para resolver logo uma situação 
injusta e tão dura?” E logo, no fundo do seu coração, o homem pareceu ouvir uma voz que lhe 
dizia: “Deus já fez algo. Aliás, Deus já fez tudo que poderia fazer. Ele criou você e tantas outras 
pessoas, justamente para ajudar aqueles que precisam. É em situações como essa que podemos 
viver o amor, a ternura, o cuidado, a partilha, a bondade. Enfim, ser e fazer aquilo que Deus já é 
em nós. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você se sente parceiro da obra de Deus?
Ensino Médio – Você tem consciência de sua missão? No seu projeto de vida, como é a missão de 
ser parceiro de Deus na sua obra?

Disse Jesus: “Vocês não me verão mais, até que chegue o tempo em que vocês mesmos dirão: 
Bendito aquele que vem em nome do Senhor.” (Lc 13, 35)

Oração – Senhor, nós Te  pedimos que abençoes os que continuam a Tua  obra. Que possamos 
também nós produzir frutos na nossa missão de estudantes. Amém! 

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nossa missão é ajudar os que sofrem  – Conta uma antiga lenda que o monge Demétrio recebeu 
ordem de se encontrar com Deus do outro lado da montanha, antes do pôr do sol. Seguiu 
apressadamente montanha acima. No meio do caminho, encontrou um ferido que pedia socorro. 
O monge explicou a ele, bem rápido, que Deus o esperava do outro lado, e por isso não podia 
parar para socorrê-lo. Prometeu que voltaria logo após se encontrar com Deus e que faria tudo 
para ajudá-lo. Horas mais tarde, chegou ao lugar combinado para o encontro e procurou, procurou 
por Deus e não achou. Apareceu um anjo que lhe disse que Deus tinha ido ajudar um homem 
acidentado no caminho. Mas há aqueles que dizem até hoje, aliás garantem, que Deus era o 
próprio ferido caído no caminho. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe qual é sua missão hoje? Que pessoa você pode ajudar hoje?
Ensino Médio  – O que hoje mais pode atrair um jovem para ser missionário?

“Num dia de sábado aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que o 
observavam.” Disse a eles: “Se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não 
o tiraria logo, mesmo em dia de sábado?” E eles não foram capazes de responder.” (Lc 14, 1; 6)

Oração  – Senhor, aqui estamos para assumir nossa vocação missionária. Como discípulos 
missionários, queremos anunciar o Evangelho e semear a vida. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e ajuda-nos  a 
viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O amor que promove as pessoas  – Para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade 
universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial: dar-se conta de quanto vale um 
ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. Se cada um vale 
assim tanto, temos de dizer clara e firmemente que “o simples fato de ter nascido num lugar 
com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam 
menos dignamente”. Todo o ser humano tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se 
integralmente, e nenhum país lhe pode negar este direito fundamental. Todos o possuem, mesmo 
quem é pouco eficiente porque nasceu ou cresceu com limitações. De fato, isto não diminui a sua 
dignidade imensa de pessoa humana, que não se baseia nas circunstâncias, mas no valor do seu 
ser. Quando não se salvaguarda este princípio elementar, não há futuro para a fraternidade nem 
para a sobrevivência da humanidade.  (Fratelli Tutti, no. 106 e 107) 

Ensino Fundamental  – O que quer dizer, para você: todo ser humano tem direito de viver com 
dignidade e desenvolver-se integralmente?
Ensino Médio – Qual é a sua contribuição de jovem estudante, para que todo ser humano tenha 
direito de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente?

“Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: “Quando você der um almoço ou 
jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos. Porque esses irão, 
em troca, convidar você. E isso será para você recompensa. Ao contrário, quando você der 
uma festa convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz! Porque eles não 
lhe podem retribuir.”” (Lc 14, 12-14)

Oração – Senhor, que eu seja bondoso para com todos que precisem. Que eu torne o mundo um 
lugar muito melhor com a presença da minha alegria. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude de 
CUIDAR DA VIDA.

TODOS: Nossa Senhora Aparecida, nossa patrona do mês de outubro, roga por nós e  ajuda-nos  
a viver a virtude de CUIDAR DA VIDA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de outubro
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da ÉTICA.
Ética é a virtude que leva a agir na prática do bem. Ética é a virtude da saúde da 

alma, já que seu fim último e principal é a adesão à verdade. E, como cristãos, a adesão 
à verdade, é adesão à vontade do próprio Deus para a nossa vida. 

A virtude da ética tem a ver com o que é correto, justo. Tem a ver com ser 
autêntico, ser íntegro, ser humilde, ser honesto. Relaciona-se com os valores e princípios 
que orientam nossas escolhas. É o que dá valor e padroniza as condutas numa família, 
numa empresa ou sociedade, para que se possa viver melhor.

O que realmente constrói a ética é a atitude das pessoas. A ética está na prática, 
no padrão de conduta de cada um. Agir eticamente é construir o próprio caráter em 
direção às virtudes e, ao mesmo tempo, é construir o bem comum em nosso meio, em 
nossa comunidade, onde vivemos.

A virtude da ética trata daquilo que é bom, sobre a finalidade dos atos que 
orientam as nossas ações em direção à harmonia entre o que somos e o que fazemos.

Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós 
a virtude da ÉTICA.

 – Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos 
ajudem a viver a virtude da ética!

 
FELIZ MÊS DE NOVEMBRO!

NOVEMBRO – TEMA: VIRTUDE DA ÉTICA

Novembro Azul 
Mês do combate e 
da prevenção ao 

câncer de próstata
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia de todos os Santos – Hoje celebramos a santidade de todos nós, para mostrar concretamente 
a nossa vocação universal para a felicidade Eterna. Os santos não precisam de nossas homenagens. 
Não há dúvida alguma, se veneramos os santos, o interesse é nosso, não deles. Sabemos que 
desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto aos Santos e, por isso, hoje vivemos esta 
Tradição. Na verdade, hoje é apenas um convite para lembrar-nos de que devemos olhar para 
o alto, onde muitos já vivem e brilham no Céu. Todos os que passaram por este mundo foram 
operários de Deus, por isso, merecem ser vistos como um sinal de vida Eterna para nós. 

Ensino Fundamental  – Você conhece algum santo? Quem é santo? Como é um santo?
Ensino Médio  – O que é ser santo para você? Você conhece um santo?

Jesus afirma para todos os santos: “Fiquem alegres e contentes, porque será grande para 
vocês a recompensa no céu.” (Mt 5, 12)

Oração: Senhor, hoje pedimos que todos os Santos roguem por nós e intercedam junto a Deus 
para que também nos tornemos santos. Amém.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dia de Finados, o dia da esperança cristã – Celebrar finados é celebrar o dia da nossa esperança 
na eternidade. É a esperança de que um dia alcançaremos a glória de Deus e junto a Ele estaremos 
vivendo a vida plena. Celebrar finados é uma oportunidade que temos para fazer uma reflexão 
e pensar sobre a nossa vida. Aqui na terra, nossa vida tem um tempo determinado, é apenas 
uma questão de tempo e já não estaremos mais neste mundo. Celebrar o dia de finados é tomar 
consciência de que ser feliz e viver bem não significa acumular tesouros, prazeres ou glórias. É 
mais, é nos preparar para viver eternamente na bondade de Deus, nosso Pai do céu. 

Ensino Fundamental  – Você imagina o que e como é o Céu?
Ensino Médio  –  O que é ter esperança para você? E o que é a esperança cristã?

A missão que nos cabe é também, como Jesus, indicar o caminho de vida. “Jesus viu as 
multidões, subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram, e Jesus começou a 
ensiná-los: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.”” (Mt 5, 1-3)

Oração – Senhor, ajuda-me a acreditar no Teu amor que me abraça, sustenta, impulsiona e me 
encoraja a superar os desafios. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir uma “civilização do amor” – Hoje é evidente a necessidade de fazer convergir as 
iniciativas educativas e de investigação com os objetivos do humanismo solidário, conscientes 
que “não podem ficar dispersos e isolados e, menos ainda, opostos por razões de prestígio ou 
de poder”. Tecer redes de cooperação, do ponto de vista educativo, significa ativar dinâmicas 
inclusivas, numa busca constante de novas possibilidades de incluir, no próprio circuito de ensino 
e aprendizagem, indivíduos diferentes, principalmente aqueles que têm dificuldades de usufruir 
de um plano formativo adequado às próprias necessidades. Lembrando que a educação ainda é 
um recurso limitado no mundo, considerando que há parcelas da humanidade que sofrem com a 
falta de instituições idôneas para o desenvolvimento. O primeiro compromisso da educação para 
o humanismo solidário consiste na socialização de si mesmo, por meio da organização de redes de 
cooperação. (Educar ao Humanismo Solidário, no. 24)

Ensino Fundamental –  Para você, o que seria uma organização de redes de cooperação?
Ensino Médio – Entra e de que forma, no seu projeto de vida, a participação em redes de cooperação?

Jesus indica a maior alegria do céu. “Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se 
converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão.” (Lc 15, 7)

Oração – Senhor, obrigado pelo dom de viver, pelo dom da vontade de aprender. Obrigado pela 
capacidade de amar e de receber amor. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Atletas e cientistas  – Sete atletas olímpicas em Tóquio 2021 que, além de serem atletas de 
elite das suas disciplinas, no quotidiano são cientistas. 1. Anna Kiesenhofer, Áustria, venceu a 
rota do ciclismo. É médica em matemática da Universidade Técnica de Viena e da Universidade 
de Cambridge no Reino Unido. Trabalha em pesquisa e docência na Universidade Técnica de 
Lausanne, na Suíça. 2. Hadia Hosny, Egito, faz carreira no badmington.  É professora na Universidade 
Britânica do Egito, tem mestrado em biomedicina da Universidade de Bath, Reino Unido e PhD 
em Farmacologia da Universidade do Cairo. Pesquisou e publicou artigos sobre um medicamento 
anti-inflamatório utilizado para diversas doenças. E é congressista no seu país. 3. Charlotte Hym, 
França, fez skate de rua. É médica em neurociência e seu trabalho atual é investigar o efeito da voz 
materna no desenvolvimento das habilidades motoras nos recém-nascidos. 4. Gabby Thomas, EUA, 
foi bronze nos 200 metros do atletismo. Estudou Neurobiologia e Saúde Global na Universidade 
de Harvard, cursa mestrado em epidemiologia e gestão da saúde na Universidade do Texas, em 
Austin, e seu trabalho foca a pesquisa da desigualdade racial no acesso aos serviços de Saúde nos 
EUA. 5. Louise Shanahan, Irlanda, 800 metros do atletismo. É graduada em Física Quântica, pela 
Universidade de Cork, na Irlanda, e está cursando o doutorado na Universidade de Cambridge, 
Inglaterra. Estuda e desenvolve dispositivos para melhorar o diagnóstico e tratamento de câncer. 
6. Nadine Apetz, Alemanha, boxeadora alemã. Tem mestrado em Neurociência pela Universidade 
de Bremen e está fazendo doutorado no Hospital Universitário de Colônia. Apetz estuda uma 
técnica chamada estimulação cerebral profunda, que consiste em aplicar correntes elétricas ou 
eletromagnéticas em determinadas áreas da matéria cinza do cérebro, com o objetivo de ajudar 
doentes de Parkinson. 7. Andrea Murez, Israel, nadadora que participou dos 50, 100 e 200 metros 
estilo livre e revezamento misto 4x100. Fora da piscina é bióloga da Universidade de Stanford, nos 
EUA. (BBC Mundo, domínio público, reescrito)
Ensino Fundamental  – Você gosta de esportes? Você estuda e se prepara para ser um profissional 
competente e ajudar as pessoas?
Ensino Médio – Como você se vê no futuro? Você está se preparando para se realizar como pessoa 
e ser um profissional que possa contribuir com a humanidade?
Jesus mostra que é muito diferente ser esperto, dar um jeitinho, daquilo que é a luz de Deus. 
“Os que pertencem a este mundo são mais espertos, com a sua gente, do que aqueles que 
pertencem à luz.” (Lc 16,8)
Oração – Senhor, dá-nos um coração simples para que tenhamos coragem e possamos nos lançar 
ao amor que promove, acolhe e respeita a vida.  Amém!
LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.
TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!
Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de novembro



novembro

Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 249

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O nosso valor  – Um palestrante pegou uma nota de cem reais e perguntou: “Quem de vocês quer 
esta nota?” Todos ergueram a mão. “Darei esta nota, mas me deixem amassá-la”. E perguntou: 
“Quem ainda quer esta nota?” As mãos continuavam erguidas. Deixando a nota cair no chão, 
começou a pisá-la. Depois, pegou a nota amassada e suja e perguntou: Quem ainda quer esta 
nota? Todas as mãos voltaram a se erguer. Continuou: Não importa o que eu faça com o dinheiro, 
vocês continuam a querer porque ele não perde o valor. Assim também acontece com a gente. 
Muitas vezes na vida, somos amassados, pisoteados e nos sentimos sem importância. Mas jamais 
perderemos nosso valor. Sujos ou limpos, amassados ou inteiros, magros ou gordos, altos ou 
baixos, nada disso importa ou altera nosso valor. O valor está no que somos, por isso, nenhuma 
situação nos faz perdê-lo. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  –  Você se preocupa em saber se o outro está feliz com o que você faz?
Ensino Médio  – Num dilema, numa dúvida, você consegue pensar também o que é bom para os outros?

Jesus pede que em tudo sejamos irmãos. “Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção 
dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você sete vezes, dizendo: ‘Estou 
arrependido’, você deve perdoá-lo.” (Lc 17,3-6)

Oração – Senhor, faz nosso coração ser manso, bom e humilde, para estar atento e responder ao 
Teu  chamado. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos – Se “para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira”, 
resta-nos perguntar, quem é essa aldeia? Quem a habita? A ideia de uma aldeia talvez esteja 
distante de nós que somos acostumados ao meio urbano e naturalizados com o mundo digital. 
Entretanto, é nesse modelo de organização social mais rural que urbano, no qual as relações 
sociais são baseadas em responsabilidades do que em acordos tácitos, que podemos vislumbrar 
um modelo pragmático de ação educativa. A aldeia é uma forma de organizar a sociedade baseada 
na corresponsabilidade, ou seja, na grave consciência de que cada morador, cada ator social, cada 
pessoa com suas habilidades e possibilidades tem sua responsabilidade nos processos daquela 
comunidade. A educação pensada a partir da aldeia é tomada, então, como uma responsabilidade 
de todos, porque todos sabem do valor de ensinar as crianças e os jovens: é a garantia de um 
futuro feliz para eles e da longevidade da comunidade.” (CNBB, A Igreja do Brasil, com o Papa 
Francisco, no Pacto Educativo Global, p. 11) 

Ensino Fundamental  – Você sabe como se organiza uma aldeia? Como e com quem você pode 
organizar uma aldeia?
Ensino Médio  – Qual é sua responsabilidade, neste momento, com a educação brasileira?

Disse Jesus: “Quando tiverem cumprido tudo o que lhes mandarem fazer, digam: ‘Somos 
empregados inúteis; fizemos apenas o que devíamos fazer.” (Lc 17,10)

Oração – Senhor, dá-me a graça de cumprir com minhas obrigações de estudante. Dá-me a alegria 
de aprender e de partilhar os conhecimentos ensinados na escola. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Precisamos de humanidade  “Vocês não são  máquinas! São Homens.”    A cobiça muitas vezes 
envenena a alma das pessoas e levanta muralhas de ódio. Mais do que de máquinas, precisamos 
de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, 
a vida será de violência e tudo será perdido. Lute pela liberdade, pela igualdade e pela vida em 
toda a sua plenitude. Uma vez que são pessoas, vocês têm o poder de  criar máquinas. Vocês têm 
também o poder de criar felicidade e fazer da existência uma aventura maravilhosa. O sentido 
de toda nossa luta é a felicidade, então sejamos mais humanos. Dormindo, amando, cantando, 
chorando, jogando e brincando sejamos mais felizes. Isso as máquinas não fazem. (Charles Chaplin, 
domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Quais são suas principais e/ou responsáveis virtudes?
Ensino Médio – O que tem mais valor para você? Onde está colocada a sua felicidade?

“Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve 
quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?” E disse a ele: “Levante-se 
e vá. Sua fé o salvou.”” (Lc 17, 17-19)

Oração – Senhor, faz de mim instrumento de Teu amor, para estar disponível e colaborar com a 
construção de um mundo mais humano. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A Escola – Escola é um lugar e um tempo que se faz todos os dias e precisa de muita bondade e 
firmeza. Faz a escola, todos os que nela trabalham e se dedicam a aprender. Mas a escola é sempre 
um lugar maravilhoso. É o lugar onde o olho de uma criança, de repente, se acende e aquece. É o 
lugar onde o coração do jovem desperta para o mundo. Sim, também é o lugar onde lágrimas podem 
ocultar uma imensa alegria, um sorriso tenso, um drama sombrio. Porém, acima de tudo, escola é o 
lugar onde se faz perguntas e se busca sentido para o nosso viver. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você se sente feliz com a nossa escola? O que você mais admira de nossa escola?
Ensino Médio – O que é a escola para você? Qual o sentido da escola para seu projeto de vida?

Jesus está sempre presente em nossa vida para que não percamos o principal. “Chegarão dias em 
que vocês desejarão ver um só dia do Filho do Homem, e não poderão ver. Como o relâmpago 
brilha de um lado a outro do céu, assim também será o Filho do Homem.” (Lc 17, 22; 24)

Oração – Senhor, que eu sinta Tua presença e que Tua verdade me sustente. Que eu saiba agradecer 
por tudo o que me dás em cada dia de minha vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A importância do amor  – O cristianismo é a religião do amor, tanto que os primeiros cristãos sempre 
foram reconhecidos pela prática desta virtude. O amor que Jesus ensina é um amor que implica sempre 
numa ação que vai ao encontro do outro, um movimento que vai em direção ao próximo e às suas 
necessidades, seja ele quem for. É verdade que nem sempre conseguimos praticar boas ações para 
com os outros, porque somos limitados. Por isso que é importante ter sempre como objetivo de vida o 
amor. Amor, por nós, pelo outro e por toda a vida que existe em nosso Planeta. Amor em tudo o que 
fizermos.   Porque amar é sempre querer o bem e o melhor para todos. 

Ensino Fundamental  – Você colabora para o bem das pessoas e do nosso Planeta? Como você faz 
isso concretamente?
Ensino Médio  – O que você está construindo hoje que demonstra claramente o seu amor pelas 
pessoas e por nosso Planeta?

Assim disse Jesus: “Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e quem a perde, vai 
conservá-la.” (Lc 17, 33)

Oração – Senhor, mestre do amor, conduze-nos nos caminhos da vida. Fortalece-nos na ternura e 
na bondade para que sejamos testemunhas do Teu amor entre nós. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Construir novos caminhos. A economia de Francisco – É preciso também aprender a necessidade 
ética da cooperação. A cultura do encontro é o motor dessa ação. E temos que ser responsáveis 
individualmente por nossas ações.  Colocar-se à frente das realidades não é se pôr a fazer propostas, 
e sim, propor-se a escutar os outros e suas iniciativas. Romper o fio da indiferença que nos faz ao 
mesmo tempo ter os sintomas de mal-estar diante desta civilização, somado ao imobilismo de 
iniciativas, deve ser o desafio a enfrentar para que a construção da cultura do encontro aconteça. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você tem feito o exercício da escuta do outro respeitando as iniciativas de 
seus colegas?
Ensino Médio – Para você, o que quer dizer ética da cooperação? E como é possível desenvolver 
nos jovens atuais a cultura do encontro?

Disse Jesus: “O que quer que eu faça por você?” O cego respondeu: “Senhor, eu quero ver de 
novo.” Jesus disse: “Veja. A sua fé curou você.”” (Lc 18,41-43)

Oração – Senhor, dá-nos Tua bênção, para que sejamos construtores de comunhão e de paz. Que 
a fé nos sustente e nos ampare em nossas necessidades. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Se eu não tiver amor – Diz uma passagem bíblica que ainda que eu fale as línguas dos homens e 
dos anjos, se não tiver amor, seria apenas como um sino que soa. Ainda que eu tenha o dom de 
profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, e mesmo que eu tenha toda a fé, se não tiver 
amor, nada serei. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres e entregasse meu 
corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é 
invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não busca os interesses próprios, 
não se irrita, mas, também, não folga com a injustiça. O amor folga com a verdade. O amor tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora vemos como que por um 
espelho, em enigma, mas ainda veremos face a face o verdadeiro amor. Agora conheço o amor 
em parte, mas o conhecerei como também sou conhecido. Agora, permanece a fé, a esperança e 
o amor. Mas o maior destes é o amor. (Adaptação livre de I Coríntios 13)

Ensino Fundamental - Para você, o que é viver o amor?
Ensino Médio – Que tipos de amor você conhece? Qual a importância de um verdadeiro e leal 
amor para a sua vida?

Jesus nos mostra que precisamos confiar nos nosso amor. “Jesus lhe disse: “Hoje a salvação 
entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do 
Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.”” (Lc 19, 9-10)

Oração – Senhor, dá-me um coração grande, aberto à Tua  Palavra e perseverante até o fim. 
Senhor, que o Teu amor me acompanhe nos projetos de minha vida. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – Uma questão concreta que podemos nos fazer hoje é se o Pacto Educativo 
Global pode ajudar a amenizar os impactos sofridos pela pandemia de Covid-19. A pandemia mostrou 
para o mundo todo uma série de problemas que já existiam ao início da Covid-19. A pandemia mostrou, 
por exemplo, no campo da educação, a falta de acesso às tecnologias e a grande exclusão de crianças 
e jovens da educação escolar. A evasão escolar, que já vinha sendo grande por parte de crianças, 
adolescentes e jovens que trabalham para compor a renda familiar, foi agravada pela pandemia. O 
Pacto Educativo aponta a necessidade de valorização do educador e da educação, e o Papa aponta 
a necessidade de mudanças. São necessárias mudanças nos sistemas educacionais, porque o modelo 
que temos hoje não serve, já que promove desigualdades e destrói a natureza. Para essa mudança são 
necessários outros processos educativos, ou seja, um novo jeito de fazer educação. O Papa diz que são 
necessárias trajetórias educativas, isto é , “uma educação humanizadora, para uma economia solidária 
e para uma ecologia integral”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  –  Como fazer em sua escola e sala de aula uma educação humanizadora?
Ensino Médio – Como a sua escola pode fazer uma nova trajetória educacional? Fazer levantamento 
de proposta da classe e enviar para a coordenação e direção.

Jesus não quer a perfeição, Jesus quer a nossa fidelidade ao seu chamado e à missão que 
nos cabe. “Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o 
governo de dez cidades.” (Lc 19,17)

Oração – Senhor, que a fé nos fortaleça e que a bondade possa nos conduzir. Olha, Senhor, e ajuda 
aqueles que enfrentam dificuldades de acesso à escola e a uma educação de qualidade. Amém! 
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A vida é feita em construção  – Tudo em nossa vida pode ser simplesmente uma obrigação, ou 
pode ser uma maneira de nos encontrar com Deus. Três operários trabalhavam numa obra, quando 
um visitante se aproximou e perguntou ao primeiro homem: O que você está fazendo? Estou 
ganhando a vida, disse ele muito mal humorado. O visitante se virou para o segundo operário 
e fez a mesma pergunta. E ele respondeu: Estou quebrando pedras. O visitante se aproximou 
do terceiro homem e fez a mesma pergunta. O que você está fazendo? Estou construindo uma 
catedral, foi a resposta. E os três faziam a mesma coisa. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você está fazendo hoje de especial? 
Ensino Médio  – O que você está fazendo neste momento de sua vida?  

Jesus propõe o caminho da paz. “Jesus se aproximou, e quando viu a cidade, começou a 
chorar. E disse: “Se também você compreendesse hoje o caminho da paz! Agora, porém, isso 
está escondido aos seus olhos!”” (Lc 19, 41-42)

Oração – Senhor, que és  amparo e proteção, a Ti  confiamos nossos projetos e intenções. Ajuda-
-nos a bem cumprir a missão que nos cabe neste mundo. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A virtude da Paciência  – O tema para pensar é a paciência. Hoje, temos muita pressa, mas 
não é preciso ter pressa. Pois não é possível colher nada antes que o fruto amadureça. A fruta 
colhida verde é azeda ou amarga e não faz bem à saúde. A paciência é uma das virtudes que 
mais precisamos exercitar hoje. Falamos tanto em paz, respeito, tolerância, entre outras coisas, e 
só a paciência nos mostrará o caminho para um mundo sem violência. Ter a virtude da paciência 
é ser portador de serenidade, é querer a paz, é viver a prática da caridade, é ter a capacidade de 
perdoar por amor ao nosso irmão. Ser paciente é suportar as dificuldades e resistir às influências 
que vem de fora. Ter paciência, saber esperar a hora, é fazer a vida ser boa e melhor para todos. 
(Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  –  Você consegue exercitar a paciência com os outros?
Ensino Médio – O que é para você a virtude da paciência? Em que situações e com que pessoas 
você precisa melhorar a sua paciência?

Jesus perde a paciência. Por que será, qual era a situação que fez Jesus perder a paciência? 
“Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os que aí vendiam. E disse: “Está nas Escrituras: 
‘Minha casa será casa de oração.’ Porque o povo todo ficava fascinado, quando ouvia Jesus 
falar.”” (Lc 19, 45-46; 48)

Oração – Senhor, acompanha-nos em cada decisão que precisamos tomar. Que sejamos pacientes 
e compreensivos com os que convivemos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

“Economia de Francisco” – Na encíclica Laudato Si’, o Papa Francisco escreveu: “Enfatizei 
como hoje, mais do que nunca, tudo está intimamente conectado, e a salvaguarda do ambiente 
não pode ser separada da justiça para com os pobres e da solução dos problemas estruturais 
da economia mundial. É necessário, portanto, corrigir os modelos de crescimento incapazes de 
garantir o respeito ao meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família, a equidade 
social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das futuras gerações.” E em Assis, na Itália,  
Francisco pediu: “Caríssimos jovens, sei que vocês são capazes de escutar com o coração os gritos 
cada vez mais angustiados da Terra e de seus pobres em busca de ajuda e de responsabilidade, 
ou seja, alguém que responda e não se vire para o outro lado. É necessário corrigir os modelos de 
crescimento incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, a aceitação da vida, o cuidado 
da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras.” 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você fez de concreto neste ano que demonstra seu respeito pelo 
Planeta Terra?
Ensino Médio  – Que relação você teve e que ações praticou neste ano que demostraram respeito 
e cuidado com as pessoas e com o Planeta Terra? 

A intenção do coração bom e verdadeiro é que conta para Deus. “Jesus viu pessoas ricas que 
depositavam ofertas no Tesouro do Templo. Viu também uma viúva pobre que depositou duas 
pequenas moedas. Então disse: “Eu garanto a vocês: essa viúva pobre depositou mais do que 
todos.”” (Lc 21, 1-3)

Oração – Senhor, conduza-nos para o bem e leva-nos ao encontro do outro. Que a vivência do 
amor marque este nosso dia, para que possamos permanecer na Tua presença. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O que fazer para mudar o mundo?   – Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se 
não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do Planeta. Não desperdice água, não jogue lixo 
no lugar errado, não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se 
nascemos no mesmo Planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências. Seja 
responsável: não culpe os outros pelos seus problemas, não seja oportunista, não seja vingativo. 
Quem tem um pouquinho de bom senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando 
direitos e deveres. Acredite em um mundo melhor. Coragem, honestidade, sinceridade, fé e 
esperança são virtudes gratuitas, que dependem de seu esforço e comprometimento. Não espere 
recompensas por estas virtudes, tenha-as por consciência de sua missão neste mundo. (Autor 
desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Ação para hoje: conversar e ouvir um colega e contar a ele o que você faz  
para melhorar o mundo.
Ensino Médio – Quais são suas atitudes pessoais para mudar o mundo? Que gestos, ações e 
desejos diários possibilitam que você mude o mundo diariamente?

Disse Jesus: “Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu 
nome, dizendo: ‘Sou eu!’ e ainda: ‘O tempo já chegou’. Não sigam essa gente.” (Lc 21, 8)

Oração – Senhor, dá-nos Tua luz e inspiração sempre que precisarmos. Que possamos trabalhar 
sempre pela justiça e ter o amor por conduta. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para 
que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Pacto Educativo Global – O Pacto Educativo Global é para nos dizer que precisamos unir esforços 
para educar bem as crianças, adolescentes e jovens de todo o Planeta. Segundo o provérbio 
da sabedoria africana, “para educar uma criança, é necessária uma aldeia inteira”. Essa aldeia 
somos todos nós, escola, professor, aluno, famílias, que precisamos estar unidos e ser parceiros 
uns dos outros. Pois o Pacto Educativo Global foi proposto, pelo Papa Francisco, para chamar 
nossa atenção e dizer que é por meio da educação que podemos criar a verdadeira fraternidade. 
O desafio, então, é educar sob uma nova perspectiva, a do afeto e da aproximação, que dialogue 
entre culturas, religiões e gerações. Como fazer isso? O Papa Francisco indica três ações a serem 
praticadas: colocar a pessoa no centro; investir as melhores energias em prol da pessoa; e formar 
pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Quais são as suas contribuições, para que o Pacto Educativo Global mude 
a educação daqui para frente?
Ensino Médio – Você é alguém que se preocupa e está se formando para se colocar a serviço de 
sua comunidade? Como? O que você faz de concreto e como se envolve com a sua comunidade?

Jesus promete a vida para quem o conhecer e seguir. “Vocês serão odiados por todos, por 
causa do meu nome. Mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que 
vocês irão ganhar a vida!” (Lc 21, 18-19)

Oração – Senhor, faz-nos Teus  seguidores e discípulos. Que pelo amor verdadeiro possamos 
transformar nossa vida em experiência de fraternidade. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O caroço de abacate – Era uma vez um caroço de abacate que rolou pela terra e viu um abacateiro 
enorme, carregado de abacates. O caroço de abacate ficou todo inchado de orgulho e com muita 
vontade de logo crescer e ficar do tamanho de um abacateiro gigante. O caroço de abacate ficou 
esperando uma mágica para crescer. Apareceu a fada dos caroços de abacate e perguntou:  – Ei 
caroço, o que é que você está esperando para virar um pé de abacate? O caroço respondeu:  – 
Uma mágica! Você faz uma mágica para eu crescer num bum? A fada explicou:  – Caroço, crescer 
não significa ficar grande. É preciso aprender com os outros e ir se transformando. E daí produzir 
galhos, folhas, flores e abacates. Caso eu faça você crescer de repente, como é que você vai 
compreender as transformações necessárias para curtir, aprender e viver cada fase da vida? (Luís 
Camargo, domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental  – O que você faz para crescer como pessoa? O que você faz para crescer 
como filho? O que você faz para crescer como estudante?
Ensino Médio – Pense e ressalte um aspecto que demonstre o seu crescimento como pessoa neste ano.

Jesus está permanentemente no nosso dia a dia  com todo seu poder e glória. “Haverá sinais 
no sol, na lua e nas estrelas. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, com 
poder e grande glória.” (Lc 21, 25; 27)

Oração – Senhor, que Teu infinito amor me conduza para o crescimento do bem e, assim, que eu 
possa participar da construção do Teu Reino neste mundo. Amém! 
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua  proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quem é o bispo? – A professora perguntou para um grupo de crianças, quem é o bispo? Cada 
uma deu seu parecer a partir do que sabia ou do que ouvia falar sobre o bispo. Uma criança disse: 
É o que usa o chapéu comprido na cabeça. Outra respondeu: É um líder religioso. Alguém falou: É 
uma pessoa que cuida de outras pessoas. E outra criança disse uma definição linda, que eu gostei 
muito: o bispo é quem faz os sinos tocarem. A professora ficou pensando que talvez a criança tenha 
visto o bispo em procissão, em alguma festa acompanhada do badalar dos sinos. Mas, também, 
fez a professora pensar: Bispo como aquele que faz os sinos tocarem é uma definição linda, talvez 
pouco religiosa, mas profundamente humana. Seria bom que as pessoas falassem sobre todos nós 
que somos os que fazem os sinos tocarem: os sinos da alegria, os sinos da esperança, os sinos do 
cuidado, os sinos do amor. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Que líder religioso você conhece? O que você admira neste líder religioso?
Ensino Médio – Você acompanha a vida de algum líder religioso? O que você destaca da vida 
deste líder religioso?

O perdão está em nós, precisamos de esforço para colocar em prática todos os dias, em todas 
as situações e ambientes. Disse Jesus: “O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras 
não desaparecerão.” (Lc 21, 33)

Oração – Aqui estou Senhor para entregar a Ti todo o meu tempo. Conduze-me, Senhor, por Teus 
caminhos, e que Tua benção me acompanhe hoje e sempre. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Para distinguir a noite do dia  – Um aluno de um Sábio Mestre perguntou-lhe como é que se 
poderia distinguir exatamente o momento em que termina a noite e começa o dia. O mestre 
devolveu a pergunta para a turma:  – Vocês, o que  acham? Um deles tentou responder:  – A noite 
terminou e o dia está começando quando ao ver de longe uma árvore, eu consigo  saber  se é uma 
figueira ou uma oliveira.  –  Não basta, disse o mestre. E perguntou a um segundo:  – E você, o que 
diria?  –  Eu penso, disse ele, que chegou o dia e a noite já se foi embora, quando sei distinguir 
de longe um pequeno animal, se é um cachorro ou uma ovelha.  – Não basta ainda, respondeu 
o Mestre. E, depois de outras tentativas inúteis, ele próprio sentenciou:  – Eu posso saber que 
já passou a noite e o dia está presente quando, olhando para qualquer pessoa, eu descobrir 
nela um irmão meu. Enquanto eu não souber ver assim, para mim, ainda é noite escura. (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que significa para você, descobrir no outro um irmão?
Ensino Médio – Quais são os irmãos que você tem hoje? O que faz com que você defina alguém 
como sendo seu irmão?

Assim é a fé, como a água que mansamente vai esculpindo e moldando os bons corações. 
“Senhor, eu não sou digno de que você entre em minha casa.” “Eu garanto a vocês: nunca 
encontrei uma fé igual a essa em ninguém.” (Mt 8, 8; 10)

Oração – Senhor, faz de mim Teu instrumento de amor, para que com disponibilidade e alegria 
possa construir um mundo de irmãos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A borboleta e a flor –  Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Deus, 
porém, lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o motivo do seu 
pedido vir errado. Daí pensou: também, com tanta gente para atender, e resolveu não questionar. 
Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, 
do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores. E a horrível lagarta transformara-se 
em uma belíssima borboleta. Deus age certo, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando 
tudo errado. Se você pediu a Deus uma coisa e recebeu outra, confie. Tenha a certeza de que 
Ele sempre dá o que você precisa, no momento certo. Nem sempre o que você deseja é o que 
você precisa. Como Ele nunca erra na entrega de seus pedidos, siga em frente sem murmurar ou 
duvidar. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você acredita que Deus está sempre com você?
Ensino Médio – Você confia que Deus está presente e que conduz a vida que recebe todos os dias?

“Jesus voltou-se para os discípulos, e lhes disse em particular: “Felizes os olhos que veem o 
que vocês veem. Pois eu digo a vocês que muitos profetas quiseram ver o que vocês estão 
vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam ouvir.” 
(Lc 10, 23-24)

Oração – Senhor, quero entregar todas as ações de hoje em Tuas mãos. Dá-me Tua graça para que 
se abra em mim a confiança e a certeza que estás comigo. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

29 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado da nossa Casa Comum  – Oração pela nossa terra. Deus Omnipotente, 
Você que está presente em todo o universo e na mais pequenina das Suas criaturas, Você que 
envolve com a sua ternura tudo o que existe, derrame em nós a força do seu amor para cuidarmos 
da vida e da beleza. Inunde-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar 
ninguém. Ó Deus dos pobres, ajude-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra que 
valem tanto aos Seus olhos. Cure a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, 
para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Toque os corações daqueles que 
buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensine-nos a descobrir o valor de cada 
coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as 
criaturas no nosso caminho para a Sua  luz infinita. Obrigado porque Você está  conosco todos os 
dias. Sustente-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. (Laudato Si’, nº. 246)

Ensino Fundamental  – O que você mais gostou da Oração pela nossa terra?
Ensino Médio – O que cabe a nós e ainda precisamos fazer para que a Oração pela nossa terra se 
torne realidade?

Jesus faz a sua parte, transforma-se em alimento para nos sustentar. “Pegou os sete pães e 
os peixes, agradeceu, partiu-os, e ia dando aos discípulos, e os discípulos para as multidões. 
Todos comeram, e ficaram satisfeitos. E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram.” 
(Mt 15,35;37)

Oração – Senhor, ajuda-me a cumprir com a missão que me cabe, para que eu possa contribuir 
com o Teu  projeto de paz, justiça e alegria para todos. Amém!

LEITOR: Pedimos aos nossos patronos deste mês que nos ajudem a manter viva em nós a virtude 
da ÉTICA.

TODOS: Santos e Santas, nossos patronos do mês de novembro, roguem por nós e nos ajudem a 
viver a virtude da ÉTICA!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de novembro
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dezembro
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Neste mês nos propomos a pensar, refletir e aprofundar a virtude da GRATIDÃO.

A virtude da gratidão está em sentir a necessidade de manifestar os nossos 
sentimentos de amizade e benevolência para quem nos fez bem. Não é o que se dá ou 
o que se recebe que tem valor, mas os sentimentos de alegria, de amizade, de carinho 
humano que acompanham os gestos que fazemos ou recebemos de alguém.

  A virtude da gratidão manifesta humildade e delicadeza de consciência e ajuda-
-nos a reparar no bem que recebemos. Podemos manifestar a nossa gratidão com um 
simples muito obrigado, com um sorriso de satisfação, mostrando que gostamos da ajuda 
prestada. 

Chegamos ao final de mais um ano. É momento de agradecer ao Senhor que logo, 
logo nos visita novamente, fazendo sua tenda entre nós. É momento de viver a virtude 
da gratidão e estar em ação de graças constante por tudo que fizemos, aprendemos, 
vivenciamos e crescemos neste ano.

A virtude da gratidão é reconhecer mais uma vez que Ele, Jesus, esteve conosco, 
percorreu nosso caminho de vida e, melhor ainda,  que continua entre nós!

Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude 
da GRATIDÃO.

 – Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, 
roga por nós e ajuda-nos  a viver a virtude da gratidão!

 
FELIZ MÊS DE DEZEMBRO!

DEZEMBRO – TEMA: VIRTUDE DA GRATIDÃO

Dezembro Laranja
Mês do combate e 
da prevenção ao 
câncer de pele
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O horizonte  – Certo dia, Pedro chegou ao centro de catequese e pediu para falar com Padre 
Sérgio, porque, segundo o seu ponto de vista, havia uma coisa na Criação de Deus que não tinha 
sentido algum. O Padre Sérgio atendeu-o de imediato. – Senhor padre, ontem, na catequese, ouvi 
falar da obra da criação de Deus. Fiquei pensando que realmente é muito bonita, cada coisa tem 
a sua razão de ser, mas no meu ponto de vista há uma coisa que não serve para nada.  – E que 
coisa é essa que não serve para nada? Perguntou padre Sérgio curioso.  – É o horizonte. Para que 
serve o horizonte? Se eu caminho um passo em direção ao horizonte, ele se afasta um passo de 
mim. Se caminho dez passos, ele afasta-se outros dez passos. Se caminho quilômetros em direção 
ao horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim. Isso não tem sentido. O horizonte 
não serve para nada. O padre Sérgio olhou para o Pedro, sorriu e disse:  – É justamente para isso 
que serve o horizonte, Pedro. Para fazer com que as pessoas caminhem sempre, sem parar. (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que é horizonte para você? Você já observou o horizonte? 
Ensino Médio – Qual é seu horizonte de vida? Onde você quer chegar?

Seguir a Jesus é colocar em prática o horizonte de Deus. “Nem todo aquele que me diz 
‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino do Céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade 
de meu Pai, que está no céu.” (Mt 7, 21)

Oração – Senhor, que possamos contemplar a beleza da vida, e nela encontrar o sentido que nos 
leva a procurar novos horizontes. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Não levaram a minha música  – Era uma vez um mago do violão. Não existia festa se ele não 
estivesse presente. Para que fosse festa de verdade, Moisés Figueiredo devia estar presente com 
seu violão e seus dedos ágeis. Certa noite, num caminho deserto, foi surpreendido por assaltantes. 
Ele ia no lombo de uma mula. Roubaram seu animal, seu violão, seus pertences. Foi encontrado no 
dia seguinte, sujo de barro e ferido. E, num fio de voz, comentou: “levaram minha mula, levaram 
meu violão, levaram tudo o que eu tinha.”. Em seguida, tomou fôlego, sorriu e acrescentou feliz: 
“Mas não levaram minha música”. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – O que você tem dentro de você, no seu coração, que ninguém pode roubar?
Ensino Médio – O que você carrega em seu coração, nos seus desejos, e que jamais alguém 
poderá roubar?

Jesus nos faz ver para melhor mudar e conduzir nossa vida. “Jesus perguntou: “Vocês acreditam 
que eu posso fazer isso?” Eles responderam: “Sim, Senhor.” Então Jesus tocou os olhos deles, 
dizendo: “Que aconteça conforme vocês acreditaram.” E os olhos deles se abriram.” (Mt 9, 28-29)

Oração – Senhor, que possamos sentir e ter certeza da Tua  presença, que sempre está conosco, 
nos acompanha e protege. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e  ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O anúncio  – O dono de um pequeno comércio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o 
na rua:  – Sr. Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor tão bem conhece. Será que 
o senhor poderia redigir o anúncio de venda para o jornal? Olavo Bilac, após conhecer o sítio 
do amigo, apanhou o papel e escreveu: “Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os 
pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marejantes águas de um 
ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda”.  
Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso 
mais nisso, disse o homem. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha! Assim somos 
nós, também devemos valorizar o que temos, a pessoas que estão ao nosso lado, os amigos que 
temos. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – De que forma você valoriza o que tem? Como você valoriza as pessoas que 
estão ao seu lado?
Ensino Médio – Você valoriza as pessoas que estão ao seu lado? Que atitudes e sentimentos você 
demonstra que valoriza as pessoas?

Jesus, o Filho de Deus, tem poder para recuperar os que n’Ele confiam. “Para vocês ficarem 
sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados,  – disse Jesus ao paralítico 
– eu ordeno a você: Levante-se, pegue a sua cama, e volte para casa. Todos ficaram admirados, 
e louvavam a Deus.” (Lc 5, 24-25)

Oração – Senhor, que saibamos ser gratos valorizando o que nos deste. Que sejamos reconhecidos 
aos que nos apoiam e incentivam. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O que ajuda, o que atrapalha – A maneira que age, como vive e pensa, faz você ajudar ou 
atrapalhar o estado do mundo. Não se deixe atrair pelo rodamoinho do caos, confusão, destruição, 
devastação. Concentre seu foco na maravilha e na beleza do mundo à sua volta. Agradeça por 
tudo. Abençoe todas as pessoas e tudo que você tem. Recuse-se a ver o que existe de ruim nas 
pessoas, coisas ou acontecimentos, e procure sempre pelo que há de melhor. Não seja como o 
avestruz, que esconde a cabeça na areia se recusando a encarar a realidade do mundo. Procure 
e se concentre no que há de melhor em tudo e em todos. Você é um pequeno mundo dentro de 
você mesmo. Existindo paz, harmonia, amor e compreensão dentro do seu pequeno mundo, você 
refletirá tudo isso para o mundo à sua volta. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você acredita que há um pequeno mundo dentro de você mesmo? Como 
é o mundo dentro de você?
Ensino Médio – Qual é o pequeno mundo que existe dentro de você? Que contribuição o seu 
mundo interior dá para o mundo de fora?

Jesus chega para curar e devolver a vida com saúde para todos. “Jesus disse ao oficial: “Vá, e 
seja feito conforme você acreditou.” E nessa mesma hora o empregado do oficial ficou curado. 
Jesus foi para a casa de Pedro, e viu a sogra de Pedro deitada, com febre. Então Jesus tocou 
a mão dela, e a febre a deixou. Ela se levantou, e começou a servi-los.”” (Mt 8,13-15)

Oração – Senhor, ajuda-nos para que o nosso pequeno mundo interior se torne luz para iluminar o 
nosso mundo exterior. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Um vitral  – Um dia, um pai entrou numa igreja com seu filho. O menino percorria com o olhar 
os vitrais do templo. Os raios de sol atravessavam os vitrais e davam à Igreja uma cor especial. O 
rapaz perguntou ao pai:  – Pai, o que é aquilo que brilha e que tem tantas cores? O pai respondeu-
-lhe:  – São vitrais. Janelas feitas com cristais de muitas cores e que formam um desenho entre eles. 
O rapaz continuou:  –  E quem são aqueles senhores desenhados nos vitrais? O pai respondeu-lhe:  
–  São santos, alguns missionários. Mas acima de tudo, são pessoas que viveram de uma maneira 
que através delas se podia ver a Deus. Dedicaram a vida a fazer o bem. O rapaz ficou pensativo 
e depois disse ao pai:  – Então os santos são como os vitrais. Se através deles podemos ver a luz 
do sol, através dos santos podemos ver a Deus. O pai surpreendeu-se com a resposta do filho.  
– Vejo que você compreendeu. Agora você já sabe como pode chegar a ser um deles. (Autor 
desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Quem convive com você pode sentir a presença de Deus? Como você 
pode ser um vitral que transmite luz para os outros?
Ensino Médio – Você conhece pessoas que são como vitrais, transmitem luz e beleza? 

Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse a Jesus: “Feliz o ventre que lhe 
carregou, e os seios que lhe amamentam.” Jesus respondeu: “Mais felizes são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.” (Lc 11,27-28) 

Oração – Senhor, fala ao nosso coração. Que possamos estar abertos e de coração puro para Te  
receber com muita alegria e esperança. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

07 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Era o ano de 1846, dia da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora. Dom Bosco estava se preparando para celebrar a Eucaristia com a comunidade, 
quando o sacristão deu um tapa em um menino que estava ali. Dizia que ele não sabia ajudar à  
missa como coroinha. Dom Bosco, então, aproximou-se dele, fez-lhe várias perguntas sobre sua 
família e sobre o que sabia fazer. O menino estava sozinho na cidade grande, e a única coisa que 
sabia fazer era assobiar. Dom Bosco deu-lhe ali a primeira aula de catecismo, ensinando-o a fazer 
o Sinal-da-Cruz e a rezar uma Ave-Maria. Pediu-lhe que no outro domingo trouxesse seus amigos, 
e assim aconteceu. Desta forma iniciou-se o oratório, obra salesiana que deu origem a todas as 
outras existentes até hoje e daí vem sua grande importância. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você sabe qual a importância dos oratórios criados por Dom Bosco?
Ensino Médio – Que significado tem para muitos jovens o oratório salesiano, criado por Dom Bosco?

“O anjo disse: “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.”” (Lc 1,30-32)

Oração – Senhor, que nos destes a graça de uma Mãe que vela por nós, dá-nos também viver e 
fazer a Tua  vontade em nossa vida. Amém! 

Rezemos juntos: 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 de nossa morte. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos ajude a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma parábola sobre a gratidão  – De caminho para Jerusalém passava Jesus pela Galileia. Logo 
ao entrar numa aldeia, dez leprosos vieram ao seu encontro; ficaram de longe e gritavam: Jesus, 
Mestre!  Compadeça-se de nós! Ao vê-los, disse Jesus:  Vá , e mostre-se  aos sacerdotes. Aconteceu 
que eles ficaram curados. E um, dentre os dez, vendo que tinha melhorado, voltou dando glória a 
Deus em alta voz. Prostrando-se aos pés de Jesus, agradeceu-Lhe. Jesus então perguntou: – Não 
eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não voltaram eles para dar glória 
a Deus? Então Jesus disse:  – Levante-se  e vá. Sua gratidão e fé tornaram definitiva a sua cura. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você agradece quem cuida e se preocupa com você? Como você agradece?
Ensino Médio – Você traz em seu coração uma constante gratidão? Como você demonstra gratidão?

Jesus conta conosco para servi-Lo, como fez Dom Bosco. “Com quem eu vou comparar esta 
geração? São como crianças sentadas nas praças, que se dirigem aos colegas. A sabedoria foi 
justificada por suas obras.” (Mt 11,16;19)

Oração – Senhor, que a Tua luz nos ilumine. Que sejamos agradecidos por tudo o que temos e 
recebemos diariamente por  Tua  bondade. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A árvore das mangas – Aproximava-se a época das chuvas e um homem já de muita idade estava 
cavando no seu jardim. Trabalhava ele cheio de entusiasmo.  – O que está fazendo? Perguntou o 
vizinho  – Estou plantando um pé de manga, respondeu-lhe o idoso.  – E você espera vir comer 
mangas dessa árvore?  – Não, não espero viver tanto tempo. No entanto, outros poderão se 
deliciar. Também eu desfrutei de tantas mangas plantadas por outras pessoas, e esta é a minha 
forma de lhes agradecer. Recebi sempre tantas coisas das pessoas que conheci. O que é justo que 
também outros se beneficiem de mim. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – O que você pode plantar para retribuir o que recebe hoje?
Ensino Médio – Como você pode contribuir com o bem-estar do futuro da humanidade? 

Para ajudar é preciso força de vontade e empenho, ter autoridade sobre si mesmo. “Jesus 
voltou ao Templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se 
aproximaram, e perguntaram: “Com que autoridade você  faz tais coisas? Quem foi que lhe  
deu essa autoridade?”” (Mt 21,23)

Oração – Deus, envia-nos Teu Filho, para que Ele nos manifeste a verdade e possa nos ensinar a 
misericórdia, dando-nos Sua graça e mostrando-nos que todos somos filhos Teus. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos ajude a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O momento certo  – Um dia um homem entrou num mosteiro e encontrou um monge sorrindo, 
sentado no altar. – Por que o senhor está rindo?, – perguntou ao monge. – Porque entendo o 
significado da vida – disse o monge, abrindo a bolsa que carregava e tirando dela uma maça 
podre. – Esta é a vida que passou e que não foi aproveitada no momento certo, e agora é tarde 
demais. – em seguida, tirou da bolsa uma maça mais verde, mostrou ao homem e tornou a guardá-
la. – Essa é a vida que ainda não aconteceu, é preciso esperar o momento certo – disse o monge. 
Por fim, tirou da bolsa uma maça madura, e dividiu com o homem, dizendo: – este é o momento 
presente. Saiba vivê-lo sem medo. (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você anima e ajuda seus colegas que sentem dificuldades de aprender os 
conteúdos escolares?
Ensino Médio  – O que você é capaz de fazer para um colega que está em dificuldades, desanimado?

Jesus pede que acreditemos e contemos com a sua condução para a nossa vida. “Eu garanto 
a vocês: os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no Reino do 
Céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça, e vocês não acreditaram 
nele.” (Mt 21,31-32)

Oração – Vem, Senhor! Vem nosso Salvador, desperta a nossa fé, a justiça e a paz para que estejamos 
abertos à chegada da Tua  presença no meio de nós. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. 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. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Uma casa  – Imagine-se como uma casa. Deus vem e quer reconstruir a casa. A princípio, você 
compreende o que Ele está fazendo. Ele está tapando os buracos, consertando o telhado para que 
não haja mais goteiras e assim por diante. Você sabe que esse tipo de trabalho precisa ser feito, 
portanto, não se surpreende. Mas de repente, Ele começa a atingir a casa de um jeito que dói 
tremendamente e, parece que não faz sentido algum. O que Ele está fazendo? A explicação é que 
Ele está construindo uma casa muito diferente do que você esperava, colocando um compartimento 
extra aqui, mais piso ali, fazendo um jardim. Você pensou que se tornaria numa pequena casa. Mas 
Deus está construindo um palácio. E Ele mesmo pretende morar no palácio. (C.S. Lewis, domínio 
público, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você confia que Deus constrói, faz de você uma casa?
Ensino Médio – Que tipo de casa você é? Que consertos são necessários  em  sua casa? O que 
ainda é necessário acrescentar, para construir a casa que é você?

Quando estamos no lugar certo, colaboramos para melhorar a vida dos outros. “Voltem, 
e contem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos recuperam a vista, os paralíticos 
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a Boa Notícia 
é anunciada aos pobres.” (Lc 7,22)

Oração – Senhor, prepara em nossos corações um lugar para receber a Tua Palavra que há de vir. 
Que saibamos esperar, ser pacientes e confiantes na Tua  ação em nós. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Dizem os sábios  –  “Não deixe que o tempo escorra por entre os dedos abertos de suas mãos 
vazias. Segure-o de qualquer maneira para que ele vire eternidade.” (D. Helder Câmara) “Uma 
longa viagem começa com um único passo.” (Lao-Tsé) “Não há atalhos fáceis para qualquer lugar 
digno de ser visitado.” (Beverly Sills) “Só são verdadeiramente felizes aqueles que procuram 
ser úteis aos outros.” (Albert Schweitzer) “O carpinteiro molda a madeira, os arqueiros moldam 
flechas, o sábio molda a si mesmo”. (Buda) “O que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos 
aconteceu, mas sim o que fazemos e somos.” (Hubert Rohden). Jesus é o nosso modelo para 
seguir em frente e nos colocarmos à disposição uns dos outros, moldando-nos para o bem. Com 
Jesus, sendo verdadeiro Deus, aprendemos que, sendo o Senhor de tudo, se fez servidor de todos 
indistintamente e despojou-se de tudo.  (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – O que faz você feliz? Quando você é mais feliz?
Ensino Médio – O que quer dizer, deixar-se moldar por Jesus? O que você precisa fazer ainda para 
Jesus ser o seu horizonte de vida?

Jesus nos envia também como seu mensageiro. “É de João que a Escritura afirma: ‘Eis que eu 
envio o meu mensageiro à sua frente; ele vai preparar seu caminho diante de você.’” (Lc 7,27)

Oração – Senhor, que a aproximação da presença de Teu Filho entre nós nos renove. Que possamos 
nos preparar para que este encontro transforme nossas intenções e ações. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Os remos da canoa  –  Um velho pescador, bom cristão, gravara num dos remos de sua canoa 
a palavra trabalho, e no outro lado a palavra rezar. Tinha assim, diante dos seus olhos, uma lição 
prática de vida. Certo dia, conduzia para outra margem do rio alguns jovens que se diziam ateus. 
Ao ver a palavra rezar num dos remos, um jovem disse ao velho com tom de ironia:  – Você 
ainda é desses dos tempos atrasados. Para que serve rezar? Não basta trabalhar? Deixe dessas 
coisas inúteis, não perca tempo com rezas. O barqueiro nada respondeu e como resposta parou 
de movimentar o remo que tinha a palavra rezar. Movimentando só o outro que tinha a palavra 
trabalhar. Logo apareceu o resultado: o barco começou a girar em torno de si mesmo, sem ir para 
frente e não conseguia atingir a outra margem do rio. O jovem logo compreendeu a lição: para 
chegar à outra margem, era necessário manejar os dois remos. (Autor desconhecido, reescrito)

Ensino Fundamental  – Você levou a sério, neste ano, o seu encontro diário com Jesus? Como você 
fez isso?
Ensino Médio – Como é sua oração? Neste ano, você cresceu na fé e na confiança em Deus?

Disse Jesus: “Eu tenho um testemunho maior que o de João: são as obras que o Pai me 
concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me 
enviou.” (Jo 5,36)

Oração – Senhor, ajuda-me a conhecer a Tua vontade. Faça-me um cristão comprometido e atuante 
na realidade onde vivo. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo  no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A marca de giz  – Um professor de inglês fez uma pequena marca de giz no quadro da sala de aula. 
Ele perguntou à turma o que era aquilo. Passados alguns segundos, alguém disse: É uma marca de 
giz no quadro. O resto da classe suspirou de alívio, porque o óbvio foi dito e ninguém tinha mais 
nada a dizer. Vocês me surpreenderam – o professor falou, olhando para o grupo. Fiz o mesmo 
exercício ontem, com uma turma do infantil, e eles pensaram em umas cinquenta coisas diferentes: 
o olho de uma coruja, uma ponta de charuto, o topo de um poste telefônico, uma estrela, uma 
pedrinha, um inseto esmagado, um ovo podre e assim por diante. Eles realmente estavam com 
a imaginação a todo vapor. Nos dez anos que vão do infantil ao ensino médio, nós tínhamos 
aprendido a encontrar a resposta certa, mas também havíamos perdido a capacidade de procurar 
outras respostas certas. Tínhamos aprendido a ser específicos, mas havíamos perdido muito em 
capacidade imaginativa. Como bem observou um educador: quando as crianças vão para a escola, 
são pontos de interrogação; quando saem, são frases feitas.  (Autor desconhecido, reescrito) 

Ensino Fundamental  – Você dá liberdade para seu colega opinar? Você respeita as opiniões de 
seus colegas?
Ensino Médio  – Você é um jovem que pergunta, questiona, faz interrogações? Como você 
demonstra que não é acomodado e conformado com a realidade?

Deus age na nossa vida quando estamos de coração aberto para recebê-lo. “Eis que você vai 
ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus.” (Lc 1,31)

Oração – Vem, Senhor, dá-nos Tua paz e Tua luz. Que a aproximação do Teu nascimento nos 
renove para caminhar na verdade e fazer este mundo mais bonito e feliz para todos. Amém! 

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O aluno salesiano – O ano letivo chega ao seu fim. É hora de se perguntar: neste ano, o que 
aprendi? Uma boa educação humana e cristã me foi oferecida, mas será que eu aproveitei? O 
aluno salesiano deve ser sempre um verdadeiro apóstolo, onde quer que esteja. Ele aprendeu com 
Dom Bosco a amar a Jesus com todo o seu coração, e a buscar a santidade de vida no cotidiano, 
através da alegria, do cumprimento do dever e do amor ao próximo. O aluno salesiano também 
aprendeu a amar a Palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Eis a missão do aluno salesiano: 
anunciar o Evangelho de Jesus, para onde quer que vá agora. E guardar no coração tudo aquilo 
que aprendeu, concretizando na vida. Nunca se esquecer também que Dom Bosco ensinou a 
amar Nossa Senhora, como aquela que cumpriu a vontade de Deus. Peçamos a intercessão dela 
por todos nós, para que sejamos verdadeiramente “bons cristãos e honestos cidadãos”! (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental  – Para você, como é ser um aluno salesiano?
Ensino Médio – Para você, o que significa e quais são as consequências para a vida, de ser um 
aluno salesiano?

“O anjo respondeu a Maria: “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.” Maria 
disse: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra.”” (Lc 1,35;37)

Oração – Senhor Jesus, esperamos a Tua  chegada para orientar nosso caminho. Vem Senhor e sê 
nosso Deus Salvador. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

O Natal de Jesus  – O anjo do Senhor disse-lhes: Não temam, eis que lhes  anuncio uma boa nova 
que será alegria para todo o povo: hoje  nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo 
Senhor. Aproxima-se a segunda maior solenidade da vida cristã: o Natal do Senhor Jesus. É uma 
grande festa, um momento de muita alegria para todos nós cristãos. É o dia que veio ao mundo o 
Filho de Deus, anunciado pelos profetas. Deus se fez carne e habitou entre nós. O Natal de Jesus 
não é o Papai Noel, a troca de presentes ou a árvore de Natal. O verdadeiro Natal é aquele no 
qual festejamos com o coração repleto de alegria o nascimento do menino Jesus, que se tornou o 
Salvador do Mundo. O nascimento de Jesus sempre traz a renovação de nossas esperanças, de um 
mundo melhor, mais justo e fraterno. Que preparemos a manjedoura do nosso coração para nele 
receber o Menino-Deus, o nosso Salvador!

Ensino Fundamental – Você pode imaginar como era o mundo antes de Jesus nascer?
Ensino Médio – Como o nascimento de Jesus mudou a humanidade? O que devemos ainda fazer 
para que Jesus nasça no coração das pessoas?

Izabel inspirada por Deus entendeu que Maria seria a mãe do Filho de Deus. “Como posso 
merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?” (Lc 1,43)

Oração – Senhor Jesus, vem ao nosso encontro, toca nos nossos corações e transforma nossas 
vidas. Dá-nos a Tua paz e a alegria cotidiana. Amém!

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mê que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Vamos até Belém, como os pastores  – O importante é colocar-se a caminho. E, se em lugar de 
um Deus glorioso, encontrarmos a fragilidade de uma criança, não duvidemos de ter errado o 
caminho. O rosto amedrontado dos oprimidos, a solidão das pessoas entristecidas, a amargura 
dos pobres da terra são os lugares onde Ele continua a viver na clandestinidade. É nosso dever 
procurá-Lo. Colocamo-nos, sem medo, a caminho, semeadores e semeadoras de esperança. 
Somos convidados a percorrer novos caminhos, seguir as estrelas com os magos e encontrar Jesus, 
com José e Maria, provendo encontros diferentes, com gente diferente, com culturas diferentes e 
proclamar profeticamente que o Senhor está chegando como libertador de todas as opressões e 
que seus sinais se manifestam quando nos colocamos a caminho, perseguindo sonhos e assumindo 
as lutas concretas dos pobres e de todos os que com eles se fazem solidários. 

Ensino Fundamental  – Onde e como você pode encontrar Jesus nesse Natal?
Ensino Médio – Onde está nascendo Jesus hoje? Como podemos acolher e proteger concretamente 
Jesus hoje?

A Mãe de Jesus reconheceu a grandeza de Deus em sua vida. “Porque o Todo-poderoso 
realizou grandes obras em meu favor: seu nome é santo.” (Lc 1,49)

Oração – Menino Deus, estamos aqui, obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos 
por todas as crianças, adolescentes e jovens, para que o mundo os acolha, cuide e proteja. Amém!

LEITOR: Pedimos à  nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e  ajuda-nos a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

No cuidado da nossa Casa Comum  – Oração cristã com a criação. Nós Lhe  louvamos, Pai, com 
todas as Suas criaturas, que saíram da Sua  mão poderosa. São suas  e estão repletas da Sua  
presença e da Sua  ternura. Louvado seja! Filho de Deus, Jesus, por Você foram criadas todas as 
coisas. Você foi formado  no seio materno de Maria, Você fez  parte desta terra, contemplando  
este mundo com olhos humanos. Hoje está vivo em cada criatura com a Sua  glória de ressuscitado. 
Louvado seja! Espírito Santo, que, com a Sua luz guia este mundo para o amor do Pai e acompanha 
o gemido da criação, Você vive também nos nossos corações a fim de nos impelir para o bem. 
Louvado seja! Senhor Deus, Uno e Trino, comunidade estupenda de amor infinito, ensine-nos a 
contemplar-Lhe na beleza do universo, onde tudo nos fala de Você . Desperte o nosso louvor e a 
nossa gratidão por cada ser que Você criou.  Dê-nos  a graça de nos sentirmos intimamente unidos 
a tudo o que existe. Deus de amor, mostre-nos o nosso lugar neste mundo como instrumentos do 
Seu carinho por todos os seres desta terra, porque nem um deles sequer é esquecido por Você. 
Ilumine os donos do poder e do dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença, amem 
o bem comum, promovam os fracos, e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra 
estão bradando: Senhor, tome-nos sob o Seu  poder e a Sua  luz, para proteger cada vida, para 
preparar um futuro melhor, para que venha o Seu  Reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado 
seja! Amém! (Laudato Si’, nº. 246)

Ensino Fundamental  – Como você pode agradecer a Deus, à sua família, aos seus colegas e 
amigos, e a escola por tudo o que fizeram por você neste ano?
Ensino Médio  – Qual é o grande cântico de louvor do seu coração ao encerrar mais este ano?

“Terminou para Isabel o tempo de gravidez, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes 
ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel, e se alegraram com ela.” (Lc 1,57-58)

Oração: Senhor Jesus

LEITOR: Pedimos à nossa patrona deste mês que nos ajude a manter viva em nós a virtude da 
GRATIDÃO.

TODOS: Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa patrona do mês de dezembro, roga por 
nós e ajuda-nos  a viver a virtude da GRATIDÃO!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti  comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de dezembro
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