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Oração

15 Dia Nacional da Língua
Gestual Portuguesa

Neste dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, pedimos-Te, Senhor, por
aqueles que são postos de lado por dificuldades de expressão e relação
com os outros. Ensina-nos a estar abertos, a acolher e a aprender novas
formas de comunicação, para que todos se sintam incluídos e amados.

16 Dia Internacional da
Tolerância / Dia Mundial da
Filosofia

Hoje rezamos por aqueles que não querem conviver com a diferença e
maltratam os outros, humilhando-os com gestos e palavras. Pedimos ao
Senhor que nos ajude a respeitar a dignidade de toda a pessoa humana.

17 Dia Nacional do Não
Fumador

Quando já todos conhecemos os malefícios que o tabaco provoca à saúde,
pedimos ao Senhor que nos ajude a criar hábitos saudáveis e a não
consumir substâncias prejudiciais ao nosso corpo.

20 Dia Internacional dos
Direitos das Crianças

Neste dia em que celebramos os Direitos das Crianças, agradecemos ao
Senhor todas as leis que foram criadas para defesa dos mais pequenos e
indefesos. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar daqueles que mais precisam, em
especial os bebés que ainda não nasceram.

21 Apresentação de Nossa
Senhora

Hoje celebramos a Apresentação de Nossa Senhora no Templo em
Jerusalém. Como era costume, os pais de Maria, Ana e Joaquim, foram ao
Templo para agradecer a Deus a vida da sua filha. Agradecemos-Te
também, Senhor, por nos teres dado uma mãe no Céu.

22 Santa Cecília

Hoje celebramos a festa de Santa Cecília, uma jovem cristã que viveu no
século II e foi morta por se recusar a adorar outros deuses. Inspirados por
ela, muitos receberam o batismo e tornaram-se cristãos. Cecília é a
padroeira da música e dos músicos. Agradecemos ao Senhor a vida de
tantos Santos e Santas que nos inspiram e animam a ser melhores.

23 Dia da Floresta autóctone
(original)

Senhor, neste ano em que grande parte da nossa floresta ardeu,
comprometo-me, nas próximas férias, a fazer um gesto concreto pela
natureza, como plantar uma nova árvore e cuidar dela para que cresça.

24 Dia Mundial da Ciência

Pedimos por todos os cientistas do mundo, para que coloquem as suas
descobertas ao serviço do bem e da paz entre os homens.

27 Dia de Nossa Senhora das
Graças

Este dia lembra-nos as Aparições de Nossa Senhora a Santa Catarina
Labouré, em França, e a oração que Maria ensinou e pediu que rezássemos
(repetimos juntos): Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que
recorremos a vós.

28 Dia Mundial do Olá

Pedimos-Te, Senhor, que nos ajudes a por em prática as regras básicas da
boa educação: cumprimentar a todos, dizer por favor, obrigado, desculpa.

29 Dia do sorriso

Hoje não me vou esquecer de partilhar o meu sorriso com as pessoas que
encontro na escola, na rua, em casa. Hoje vou pensar em todas as coisas
boas que a vida me ofereceu e agradecer a Deus com o meu sorriso.

30 Dia da Segurança do
Computador

Ajuda-nos, Senhor, a termos um comportamento responsável diante do
computador e da internet, a protegermos os nossos dados pessoais, para
nos mantermos seguros e não sermos alvos de ações mal-intencionadas.

