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14 de setembro 

Conta-se que um agricultor costumava vender, todas as semanas, meio quilo de manteiga ao padeiro. Um dia, o padeiro 

decidiu pesar a manteiga para ser se estava a ser roubado ou não no peso da manteiga. Percebeu então que estava a 

ser enganado. Zangado com o agricultor, o padeiro resolveu levar o caso a tribunal. Diante de tal situação o juiz pergunta 

ao agricultor como é que ele pesava o meio de quilo de manteiga que vendia ao padeiro.  

O agricultor respondeu: - Meritíssimo, eu sou uma pessoa simples. Não tenho uma balança para pesar a manteiga.  O 

juiz ficou intrigado e perguntou de novo. — Então como é que o senhor pesa a manteiga? O agricultor respondeu: - 

Meritíssimo, muito antes de eu vender manteiga ao padeiro já eu lhe comprava meio quilo de pão todos os dias. Eu 

coloco o pão na balança e vendo exatamente o mesmo peso de manteiga ao padeiro. Se alguém deve ser culpado talvez 

não seja eu!  

 

15 de setembro 

As pessoas responsáveis dizem: 

Sim, fui eu! 

Fiz o melhor que sabia! 

Desculpa pelo incómodo que causei! 

Comprometi-me a fazer, por isso, vou fazer! 

Sou o responsável. Peço desculpa. 

As pessoas não responsáveis dizem: 

Eu não tenho culpa nenhuma! 

Foi sem querer! 

Não tenho nada a ver com isso! 

Safa-te como puderes! 

Se me perguntarem, nego tudo! 
 

 

16 de setembro 

Não ter muito mas ter paz, é ter tudo* 

dos dias em que temos a sorte de poder dar tempo ao tempo. de ter espaço e ar para respirar fundo. inspirar todo o 

silêncio e o azul de um dos lugares mais bonitos do mundo. ter esta doce certeza de que quando aprendemos a dar 

tempo ao tempo tudo acaba por passar, serenar e voltar ao devido lugar. 

como diz um dos  meus livros favoritos, em vez de desatar a correr à frente do comboio, é melhor sair da linha e deixá-

lo passar. há muitos mais comboios do que imaginamos e, por mais longa que seja a espera, algum há de chegar para 

nos levar onde precisamos chegar.           

 



 
 
19 de setembro 

Certo dia, um jovem pediu ao pai que o levasse a conhecer o cimo de uma alta montanha. Logo que ouviu este pedido, 

o pai começou a pensar nos perigos que isso implicava. Então definiu um plano, muito bem pensado, para que o filho 

não corresse nenhum tipo de perigo: alugou um helicóptero e escolheu um dia de sol para levar o filho até ao topo do 

vulcão. 

Apesar de todos os esforços do pai, o jovem observou tudo...mas sem grande interesse e entusiasmo! 

Senhor, ajuda-nos a perceber que a melhor experiência exige riscos, trabalho, cansaço. Tudo o que é belo e bom exige 

sacrifício, caminho duro, aprendizagem contínua.  

Senhor, não nos deixes cair na tentação do fácil, do atalho, do sucesso sem determinação e trabalho! 

 

20 de setembro 

Neste dia, mais uma vez, recomeça um caminho por percorrer… queremos ir juntos, caminhar juntos e chegar juntos 

porque Tu nos guardas e guias. O trabalho, por vezes, é fatigante, mas tu dás-nos o descanso. O caminho é cansativo 

mas tu dás-nos o repouso. Os nossos sonhos e compromissos, por vezes, parecem ilusões mas Tu nos darás o que 

precisamos para os tornar realidade.  Contigo, Senhor, o caminho não será diferente mas será melhor. 

 

21 de setembro 

’Fui aprendendo que a vida tem as suas fases. E que precisamos de a olhar fazendo as pazes. E retirar a ânsia pelo que 

ainda aí vem. Fui aprendendo a viver cheio do que tenho. E a relaxar nos objetivos futuros. A compreender, que a vida, 

é tudo o que se tem. Se passar os meus dias agarrado ao que não gosto, a gastar as horas a sonhar com o que não 

posso. Perderei para sempre a oportunidade de me encontrar agora. E a viver com intensidade. Tudo o que o que me 

rodeia e se me dá. 

Não há dias felizes sem a certeza de que foram escolha nossa. E que nada lá à frente pode ser tão doce como o agora. 

Aqui, existe o feliz. Aqui vive o melhor que a vida nos dá.’’ 

(adpt. de http://www.asnovenomeublog.com/) 
 

22 de setembro 

Senhor, no início deste dia, venho pedir-Te saúde, força, paz e sabedoria. 

Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, 

ser paciente, compreensivo, manso e prudente. 

Fecha os meus ouvidos a toda a calúnia. 

Guarda a minha língua de toda a maldade. 

Que só de bênçãos se encha o meu espírito. 

Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. 

Senhor, reveste-me da tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu Te revele a todos. Ámen.  



 
 
                                       (Movimento Schoenstatt) 

23 de setembro 

Há muito tempo, um rei mandou colocar uma grande pedra no meio da estrada. Depois, decidiu esconder-se para 

perceber a reação dos que por ali passavam. Alguns dos mercadores mais ricos da cidade passaram e contornaram o 

local onde estava a pedra. Outros culpavam o rei dizendo que ele não se preocupava por manter as estradas em bom 

estado e desimpedidas de obstáculos. No entanto, apesar de todos protestarem, ninguém fez nada para tirar a pedra da 

estrada.   

Passou, pela mesma estrada um agricultor que ia para o mercado vender o que tinha colhido na sua plantação. Viu a 

pedra, parou, aproximou-se para a remover e, depois de muito esforço, conseguiu desimpedir a estrada.  Quando acabou 

de retirar a pedra, o agricultor percebeu que, por debaixo estava uma pequena bolsa. Dentro da bolsa havia muitas 

moedas de outro e um bilhete do rei que dizia: “O ouro desta bolsa é para a pessoa que remover a pedra da estrada.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de setembro 

Como se mede a vida? 

A vida não se mede pela forma como os outros te aceitam; 

Não se mede de acordo com os planos que tens para o fim de semana; 

Não se mede pela fama, com quem sais ou o lugar onde trabalhas ou estudas. 

A vida não se mede pelos sapatos que calças ou a música que gostas de ouvir.  

A vida mede-se pelas pessoas que amas e as que fazes sofrer; 

Mede-se de acordo com a felicidade ou a tristeza que levas aos outros; 

Mede-se pelo compromisso que és capaz de manter e a confiança que atraiçoaste; 

Mede-se pela amizade, que pode considerar-se algo sagrado. 



 
 
 

 

27 de setembro 

Os recursos da terra estão a ser depredados... A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de 

espécies que poderiam constituir, no futuro, recursos extremamente importantes não só para a alimentação mas também 

para a cura de doenças e vários serviços.   Anualmente, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já 

não poderemos conhecer, que os nossos filhos não poderão ver, perdidas para sempre.      

Possivelmente perturba-nos saber da extinção dum mamífero ou duma ave, pela sua maior visibilidade; mas, para o 

bom funcionamento dos ecossistemas, também são necessários os fungos, as algas, os vermes, os pequenos insetos, 

os répteis e a variedade inumerável de microrganismos.            

           (Encicilia Fratelli tutti—papa Francisco) 

 

 

28 de setembro 

O aluno, na sua opinião, tinha terminado a pintura. Pediu ao professor que se aproximasse da sua bancada de trabalho 

e pudesse avaliar o resultado final. O professor aproximou-se e, durante algum tempo, olhou com todo o cuidado a 

pintura . Depois pediu ao aluno a paleta e os pinceis. Com destreza o professor fez uns traços, aqui e acolá. Quando o 

professor devolveu a pintura ao aluno este percebeu que esta tinha melhorado muito significativamente. O aluno ficou 

assombrado: o seu trabalho tinha passado de medíocre a uma obra de arte sublime. Diante disto, o aluno numa atitude 

de quase com reverência disse ao professor: “Como é que é possível que, com alguns traços simples e de detalhe, a 

minha pintura tenha mudado tanto!” O professor respondeu: “Nestes pequenos traços que acrescentei à tua pintura está 

a arte.”  

 Se estivermos atentos a vida é feita de detalhes. Os grandes acontecimentos deslumbram-nos tanto que, por vezes, nos 

impedem de ver os pequenos milagres que nos cercam todos os dias. Uma ave que canta, uma flor que floresce, um 

beijo de uma criança no rosto da mãe, são exemplos de pequenos detalhes que, quando somados, fazem a diferença 

no decurso da nossa existência.  

 

29 de setembro 

sê feliz por dentro. não precisas de provar nada a ninguém. guarda só o bem-querer. sabe separar os que sim, os que 

não e os que nunca. ama e deixa que te amem. guarda o amor de ti por ti. vive o hoje. acredita no amanhã. sê 

transparente. aceita o que és, tenta corrigir os defeitos, orgulha-te das qualidades. não tenhas medo de cair, depois 

levantas-te mais forte. guarda da vida as melhores coisas que ela te oferece. aprende com as piores. agradece por tudo, 

mas acima de tudo pelos que tens ao lado. grava na agenda, na parede e na pele o que importa: s e r . na essência. na 

verdade. na alegria. no olhar que brilha. na alma tranquila. no coração limpo e aberto ao que de bom está por vir. 

 (http://www.asnovenomeublog.com/) 



 
 
30 de setembro 

Bom dia. Pensa um pouco nisto que vais escutar: 

Um empresário importante gritou com o diretor da empresa porque, naquele momento, estava chateado. O diretor 

chegou a casa e gritou com a mulher, acusando-a de estar a fazer gastos desnecessários. A mulher gritou com a 

empregada que partiu o prato. A empregada deu um pontapé no cão que a fez tropeçar. O cão saiu a correr e mordeu 

uma senhora que estava a passar na rua naquele preciso momento. A senhora foi para o hospital para poder ser tratada 

e gritou com o jovem médico que a atendeu porque foi um tratamento doloroso. O jovem médico chegou a casa e gritou 

com a mãe porque a comida não estava do seu agrado. A mãe, tolerante e com um amor imenso e sentido de perdão, 

acariciou o cabelo do filho dizendo: - Filho querido, prometo que amanhã vou preparar a tua comida favorita. Tu trabalhas 

muito, estás cansado e precisas de uma boa noite de sono para que possas descansar. 

Amanhã, de certeza, vais sentir-te melhor.   

Agradeceu a Deus por ter um filho amoroso e saiu da sala de jantar deixando-o entregue aos seus pensamentos. Nesse 

momento, a espiral de violência quebrou-se porque embateu na tolerância, na doçura, no perdão e no amor.  

 

 


