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2 Todos os fiéis defuntos

Oração
Hoje recordamos todos os nossos familiares e amigos que já partiram.
Rezamos por eles e com eles, para que nos ajudem a viver com alegria
todos os dias e a ultrapassar os momentos em que parece difícil continuar.
Pedimos a sua intercessão junto de Deus.

3 Dia da dona de casa

Neste dia recordamos todas aquelas e aqueles que, em casa, se dedicam
ao bem-estar da família, arrumando, limpando, cozinhando, cuidando da
saúde de todos os membros. Dá-lhes, Senhor, disponibilidade para que
encontrem nos trabalhos de casa a alegria de servir aqueles que amam.

6 São Nuno de Santa Maria

Celebramos hoje a festa de São Nuno, um valente e nobre guerreiro que
dedicou a sua vida a Portugal, tornando-se num herói nacional por ter
defendido a independência do reino. Apesar de toda a glória e riqueza, no
fim da vida, recusou tudo e foi viver para um convento, onde passou o
resto dos seus dias em oração e na ajuda aos pobres. Que o seu exemplo
nos inspire a estarmos atentos às necessidades dos nossos colegas.

7 Dia das boas maneiras

Senhor, neste dia, peço-Te que me ajudes a estar mais atento ao modo
como me relaciono com as pessoas com quem passo o meu tempo. Ajudame a escolher as palavras e os gestos para todos tratar com respeito.

8 Dia do estudo

Hoje, Senhor, convidas-me a refletir sobre a importância de estudar.
Perdoa-me se às vezes não uso bem o meu tempo e não me aplico como
devia àquela que é a minha principal ocupação neste momento. Peço-te
também por aqueles que não têm possibilidade de ir à escola e estudar.

9 Dia internacional contra o
fascismo e o anti-semitismo

O fascismo e o anti-semitismo são formas de racismo e violência que
mataram, durante a 2ª Guerra Mundial, milhões de judeus. Ainda hoje se
praticam atos de maldade contra povos e minorias por causa da sua
religião, condição social, cor da pele. Pedimos ao Senhor que nos ajude a
respeitar as diferenças e a aceitar o outro como ele é.

10 Dia Mundial da Ciência
ao Serviço da Paz

Hoje refletimos sobre a importância das descobertas científicas. A ciência
contribui para o progresso e o bem-estar da humanidade. Mas, por vezes,
não é bem orientada e torna-se uma ameaça, pondo em risco a própria
sobrevivência do ser humano. Senhor Jesus, ilumina todos os que se
dedicam às ciências, para que as suas descobertas sejam usadas ao serviço
do bem e da paz.

13 Dia Mundial da Bondade

No dia mundial da Bondade, penso num gesto que posso fazer em relação
a um colega para tornar o seu dia mais positivo e feliz

14 Dia anti-lixo

Senhor, hoje convidas-me a olhar à minha volta e a cuidar melhor dos
espaços da minha escola. Ensina-me a valorizar o silêncio e a limpeza, não
deixando lixo nem provocando ruído à minha volta, para que a escola seja
um ambiente agradável e saudável.

