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5ª feira, dia 04 de janeiro de 2018
NOVO ANO
INTRODUÇÃO
Mais uma etapa do grande desafio da tua vida: o 2º período!
Começamos o mês de janeiro, o mês mais salesiano do ano, o mês de Dom Bosco. O desafio que te propomos
este mês, tendo como modelo o Pai e Mestre da Juventude, é o de transformares o teu ambiente para
melhor, começando por melhores tu mesmo a tua vida. O Ano Novo não faz sentido se tu te mantiveres nos
“velho hábitos e comportamentos que não deram certo”.
Dia 01 de janeiro é também o Dia Mundial da Paz.
VÍDEO
https://youtu.be/CUoAAiMU0Tg
REFLEXÃO
• A paz começa por ti! Nas tuas atitudes e na forma como tratas os que vivem próximos de ti.
• És construtor de paz? Que gestos diários de paz tens para com os que te estão próximos?
• Há muitas formas de exercer violência sobre os outros. Tens consciência disso nas tuas relações
interpesssoais?

ORAÇÃO
Senhor, Deus da paz, abre o nosso espírito e o nosso coração às exigências concretas do amor a todos os
nossos irmãos, para que sejamos, cada vez mais, construtores de paz.
Lembra-Te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo mais fraterno.
Que para os homens de todas as raças e línguas venha o Teu reino de justiça, paz e amor.

Avé Maria,… Nossa Senhora, Rainha da Paz…Rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

6ª feira, dia 05 de janeiro de 2018
SONHA… A VIDA!
INTRODUÇÃO
Dom Bosco aprendeu a sonhar com as pessoas santas que foi encontrando na sua vida. Ele deixou-se guiar
e assim aprendeu que Deus lhe falava através dos sonhos. O primeiro que o fez conhecer a voz de Deus foi
o Padre Calosso.

TEXTO
Joãozinho Bosco passou um ano espetacular com o Pe. Calosso! Ele tinha finalmente encontrado o padre que
sempre sonhara: bom, simples, paterno e ao mesmo tempo alguém que possuía uma espiritualidade
profunda.
Com o Pe. Calosso teve aulas de gramática italiana por três meses. Depois começou a estudar o latim. O
caminho de ida e de volta da casa do Pe. Calosso servia para estudar a matéria. Dedicou-se tanto que,
chegada a Páscoa, já tinha aprendido todas as lições do livro.
Tudo corria bem até chegar a primavera. O seu irmão mais velho, António, voltou a reclamar que os trabalhos
do campo sobravam todos para ele, enquanto Joãozinho perdia tempo a estudar. As grandes discussões
sucederam-se, até que o Pe. Calosso, informado de toda esta situação, chamou o seu aluno e disse-lhe:
“Joãozinho, puseste em mim a tua confiança e não quero que isso seja inútil. Para que possas continuar a
estudar quero que venhas viver comigo.”
A partir daquele momento, o Pe. Calosso tornou-se ainda mais a grande referência para ele e da parte do Pe.
Calosso, o afeto era o mesmo. Com o Pe. Calosso João aprendeu a fazer a leitura espiritual e a meditação da
palavra de Deus todos os dias, e estes exercícios foram a base da sua vocação.

REFLEXÃO (deixar alguns segundos para interiorizarem as perguntas…)
• O Padre Calosso foi o primeiro com quem Dom Bosco aprendeu a sonhar. Ele ensinou-lhe que não se
devia contentar e devia sempre tentar saber mais, conhecer mais e sobretudo conhecer-se mais.
• E tu? A quem pedes ajuda para te conheceres melhor? Acomodas-te ou buscas uma vida com cada vez
mais sentido?

ORAÇÃO
Avé Maria…
S. João Bosco….. rogai por nós.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

