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07 segunda-feira 

Bom dia! 

Apesar de já ter passado uma semana é sempre oportuno pensar na 

grandiosa festividade de Todos os Santos que celebrámos no passado dia 1 de 

novembro. A santidade é-nos apontada como oportunidade de uma vida 

comprometida e feliz. Vida que passa por coisas tão concretas e tão simples: 

pelo estudo persistente, pelo cuidado do outro, pela partilha simples da vida e 

dos bens, pelo olhar que acolhe ou pela palavra que ilumina o dia de alguém. 

Passa pela atenção ao mais frágil e vulnerável, pela alegria que se acolhe, 

vive e partilha. Passa pela certeza de que em cada passo está a razão 

profunda da existência e da presença de Deus.  

Os santos são homens e mulheres como nós. Viveram situações de vida 

semelhantes à nossa, mas a normalidade da sua vida foi marcada pela 

intensidade e pelo compromisso diário com que foi vivida.  

 

08 terça-feira (dia europeu da alimentação e da cozinha saudável) 

Hoje, dia europeu da alimentação e da cozinha saudável, damos graças a 

Deus pelo alimento que nos ajuda a ser saudáveis e robustos. Agradecemos 

por quantos cultivam e fazem chegar às nossas mesas os alimentos de que 

precisamos. Agradecemos igualmente o trabalho e amor dos nossos pais que 

tudo fazem para que não nos falte o fundamental.  



Pedimos perdão pelas vezes em que desperdiçamos alimentos, pelas vezes 

em que somos insensíveis e nem pensamos que o desperdício é um mal em si 

mesmo e que poderão ser os alimentos que faltam na mesa de alguém.  

 

09 quarta-feira 

Hoje, queremos fazer memória do que aconteceu no dia 09 de novembro de 

1989: a queda do muro de Berlim. Muro que dividiu, durante muitos anos, uma 

cidade, mas que significou a divisão de muitas famílias e da própria Europa. 

 Queremos pedir hoje, Senhor, pela Europa. Peçamos pela paz. Que 

continuemos a querer trabalhar na construção do bem comum, do respeito 

pela diferença. Que em vez de construir muros...sejamos construtores de 

pontes!  

 

10 quinta-feira 

Bom dia, 

Estamos em pleno Outono. Muitas das árvores perderam a sua folhagem. Os 

dias estão mais pequenos e mais frios. Sentirmos o cheiro das castanhas 

assadas e, com elas, o recordar de sabores e locais que nos são familiares. 

Sentimos saudades das histórias que nos aquecem tanto como a lareira 

acesa. 

Os tempos mudam. As estações do ano sucedem-se. A presença vigilante de 

Deus permanece! Deus que, independentemente dos tempos e momentos, não 

se afasta. Vigia, protege, acompanha com um olhar e coração cheio de amor. 

Possamos ser, cada um de nós, o abraço, a voz e o coração desse Deus que 

quer continuar a abraçarmos e a amar-nos profundamente.  



11 sexta-feira 

 

Hoje é dia de São martinho. Nascido na Hungria por volta do ano 316, São 

Martinho de Tours, foi um soldado romano que, depois de receber o batismo e 

desistir da sa vida militar, fundou um mosteiro em França, onde seguiu a vida 

religiosa. Mais tarde recebeu a ordem sacerdotal e foi eleito bispo. Faleceu a 

8 de novembro de 397. A lenda mais conhecida indica que São Martinho se 

cruzou com um mendigo durante uma tempestade de neve e, com a sua 

espada, cortou o seu manto ao meio para partilhar com o mendigo e 

resguardá-lo da tempestade. Não sabemos se a lenda é ou não verdadeira. 

Mas sabemos que os discípulos de Cristo estão atentos aos que se cruzam na 

vida connosco. Que no que depender de cada um nós, haja o necessário para 

todos.  

 

14 segunda-feira 

Bom dia. Hoje, olhemos para as nossas vulnerabilidades. Muitas vezes 

colocámo-nos diante dos outros como se fossemos, os mais valentes, os 

maus audazes, os invencíveis! Mas quando paramos e mergulhamos dentro 

de nós somos banhados por incertezas, por dúvidas, por fragilidade. Somos 

todos iguais!  

Senhor, hoje, ajuda-me a amar e abraçar as minhas fragilidades. Diante de 

Deus, mas também diante dos outros, não preciso de me “armar” em herói. O 

mais importante é aprender com tudo. Ajuda-me a reconhecer que só 

olhando com verdade para o que sou poderei ser mais eu e, então, ser mais 

feliz.  

 



15 terça-feira 

 

Se não puderes ser um pinheiro no topo da colina, sê um arbusto no vale 

...mas sê o melhor arbusto à margem do ribeiro. 

Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore...mas sê o melhor ramo que 

conseguires ser. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva...mas sê uma relva que 

dá alegria a algum caminho. 

Se não puderes ser o sol, sê uma estrela...mas sê uma estrela que brilha. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso...mas sê o melhor que 

desejas e possas ser.                              

           (Douglas 

Malloch adpt.) 

 

16 quarta-feira (dia nacional do mar) 

Bom dia! 

No mais profundo da condição humana, repousa a espera de uma presença, o 

desejo silencioso de uma comunhão. Durante toda a vida, ansiamos ser 

amados, reconhecidos, acolhidos. Apesar disso, são muitas as vezes em que 

erguemos barreiras, construímos vedações e nos deixamos envolver pela 

névoa do preconceito…para nos defender, proteger, não necessariamente dos 

outros, mas dos nossos próprios medos. No entanto, bem no mais profundo 

de cada um de nós, um desejo, quase insaciável, de paz, de comunhão, de 

proximidade, de presença. 

No dia de hoje, experimenta um diálogo tranquilo e sereno com alguém com 

quem até gostarias de falar…mas que não tens tido coragem de abordar. 



Deixa-te amar pela vida. Ama profundamente a vida e as pessoas que a vida 

te oferece como companheiras de uma mesma e linda jornada. 

 

17 quinta-feira 

  A vida é feita do entrelaçar de muitos fios. Cada um deles é essencial 

no tecer da tela da vida. O fio da alegria, o fio do perdão, o fio da luz, o fio dos 

amigos e da família. A nossa vida, a vida de todos nós, é o resultado do 

entrelaçar de muitos fios: fio da palavra, do silêncio, do canto, do choro. As 

nossas vidas são tecidas de experiências, de aprendizagem, de derrotas e 

recomeços. As nossas vidas são feitas de dias de encanto, de nós 

complicados de desatar e de boas surpresas. E é, precisamente aí, que Deus 

se faz presente, acompanhando, silenciosamente, para que tudo ganhe 

sentido, ganhe profundidade e eternidade.  

18 sexta-feira 

 

- Gostas de estrelas? 

- Gosto bué, tio Rui! Brilham sem gastar a pilha. Só nunca consegui entender 

de que cor são as estrelas. 

-As estrelas não têm cor, são como as pessoas. 

-Eu sei que a cor das pessoas fica apenas na pele. 

- Não. A cor das pessoas fica nos olhos de quem as olha. 

              Ondjaki, in A bicicleta que tinha bigodes 

 

 

 

 

 



21 segunda-feira 

 

Bom dia.  

Pensa nisto por uns instantes: 

A fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um 

quotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito. 

O que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. 

Mia Couto, in O universo num grão de areia. 

Que sonhos me habitam e me ajudam a levantar e a olhar a vida de frente?  

 

22 terça-feira 

 

Parar um pouco para agradecer é belo e brilhante. Podemos viver a gratidão 

dentro de cada um de nós na sua forma mais plena: um minuto a mais para o 

colega que tem vontade de contar a vida inteira; um sorriso ao carro 

impaciente ao nosso lado no semáforo; um convite a passar à frente ao 

colega atrás de nós na fila para o almoço; a porta que seguramos à espera 

que um funcionário possa passar primeiro. O elogio verdadeiro que tantas 

vezes preferimos calar. 

Está nas nossas mãos celebrar a vida e o bom (que permanece) do mundo em 

que vivemos. Está nas nossas mãos agradecer, dando! 

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

 

 

 

 



23 quarta-feira (Jornada Mundial da Juventude – Buenos Aires_1987) 

 

Oração Jornada Mundial da Juventude: 

Nossa Senhora da Visitação, que partistes apressadamente para a montanha 

ao encontro de Isabel, fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos 

esperam para lhes levarmos o Evangelho vivo: Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso Senhor! 

Iremos apressadamente, sem distracção nem demora, antes com prontidão e 

alegria. Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz e o bem-fazer 

é o melhor bem-estar. […] 

Convosco continuaremos este caminho de encontro, para que o nosso mundo 

se reencontre também na fraternidade, na justiça e na paz. 

Amén.  

 

24 quinta-feira 

 

Urgente 

É urgente o Amor, 

É urgente um barco no mar. 

 

É urgente destruir certas palavras 

ódio, solidão e crueldade, 

alguns lamentos, 

muitas espadas. 

 



É urgente inventar alegria 

multiplicar os beijos, as searas, 

é urgente descobrir rosas e rios 

e manhã claras. 

Eugénio de Andrade in As palavras interditas. 

 

Mais um dia. Ousemos beber e viver da urgência deste amor. 

 

25 sexta-feira 

Hoje, trazemos um pequeno excerto do Livro dos Provérbios: 

 

“Aquele que quer aprender gosta que o corrijam; o que detesta a repreensão 

permanece na ignorância. O Senhor aprova o homem de bem, mas detesta o 

de más intenções. […] A vida encontra-se onde se pratica a justiça.” 

Nem sempre é fácil aceitar que deveriamos ter feito ou dito algo de uma 

forma diferente. Muitas vezes construímos um muro de orgulho diante de nós 

para que ninguém perceba que não estivemos bem. No entanto, quando 

somos humildes e tomamos consciência de que erramos…uma nova 

oportunidade e uma vida nova se perfilam diante de cada um de nós.  

Hoje, corrige com amor. Mas também hoje, acolhe uma correção que seja 

feita com amor porque os que a fazem querem muito ver-te crescer 

tornares-te uma excelente pessoa.  


