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2ª feira, dia 08 de janeiro de 2018
BATISMO DE JESUS
INTRODUÇÃO
Hoje a Igreja, logo todos os cristãos, celebram a Festa do Batismo do Senhor. Vamos ver como aconteceu e
estejamos atentos às palavrinhas que vamos escutar, pois há algumas que são muito importantes.

VÍDEO
https://youtu.be/4VhYPnRlYMI

REFLEXÃO
Uma das frases importantes é: Este é o meu filho muito amado.
Se Jesus é o Filho muito amado, nós que fomos e somos batizados n’Ele e entramos na grande família de
Deus, temos a grande bênção de sermos filhos muito amados por Deus também. Isto é um dom muito
grande. E nem sempre nos apercebemos disso e não agradecemos.
Para ti, que viste o vídeo, achas que o teu batismo te dá a consciência de batizado em cada dia? Sentes-te
filho, pessoa amada por Deus? Hoje temos esta possibilidade: de agradecer por sermos filhos de Deus.

Oração
Pai Nosso… Maria Auxiliadora…. Rogai por nós. S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO MJS, EM VENDAS NOVAS, DIA 26
As inscrições devem ser entregues até ao dia 12, sexta feira.

3ª feira, dia 09 de janeiro de 2017
COMO DOM BOSCO NOS QUER

INTRODUÇÃO
O mês de janeiro é o mês de Dom Bosco. É um mês muito especial na nossa escola. É muito provável que
todos conheçam alguma parte da história de São João Bosco, mas há sempre aspetos que podemos recordar
e outros que podemos aprender. Se quiséssemos descrever a vida de Dom Bosco para os jovens, de certo
“escola”, “jovens”, “alegria”, “educação” seriam as palavras mais referidas. O vídeo que vamos ver espelha
bem a vida salesiana em qualquer parte do mundo.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=jrUIrK9fsGo

REFLEXÃO
A alegria é uma das características mais marcantes que nos deixou Dom Bosco.
estudar e rezar, mas que a alegria e a diversão deviam fazer parte do dia-a-dia de qualquer adolescente ou
jovem. Os Salesianos do Estoril não são apenas a vossa escola, são também o “pátio” onde se divertem com
os amigos, a “igreja” onde podem encontrar Jesus e rezar e a “casa” que vos acolhe todos os dias.

ORAÇÃO
Hoje pedimos a Deus, através de São João Bosco, por todos nós, alunos e educadores, desta nossa “casa”
salesiana.
São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do teu tempo,
foste para os jovens humildes e pobres um sinal do amor e da predileção de Deus. Sê nosso guia no caminho
da amizade com Jesus, para podermos ver n’Ele e no seu Evangelho o sentido da vida e a fonte da verdadeira
felicidade.
Ave-Maria…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

4ª feira, dia 10 de janeiro de 2017

CONSTRUTOR DE CATEDRAIS
INTRODUÇÃO
O início de ano para o cristão, ou seja, um início de ano apoiado na esperança, é aquele que
aposta num «construir». Esta atitude, pede que vamos mais além dos sonhos ou propósitos, mas vivê-los
com os pés assentes no chão. Uma construção exige materiais; exige o olhar atento sobre a realidade que
nos rodeia.
Texto
Três operários, trabalhavam, arduamente, preparando pedras para uma construção que se iria erguer.
Passou um homem e quis saber qual o destino daquelas pedras que os operários trabalhavam com tanto
afinco. E perguntou a um primeiro operário:
- O que está a fazer?
- Não vê? Estou a assentar pedras! – respondeu.
Mais adiante perguntou a outro construtor:
- Meu Senhor, o que estão aqui a fazer?
Ao que respondeu o segundo operário:
- Estou a ganhar o meu salário para sustentar a minha família.
Insatisfeito, o homem insistiu com uma terceira pessoa, donde obteve a seguinte resposta:
- Eu… estou a construir uma catedral.

REFLEXÃO
Esta é a diferença entre trabalhar com uma visão e trabalhar simplesmente para cumprir uma tarefa
imediata. A visão dá sentido àquilo que fazemos e, por isso, engrandece-o, eleva-o à dimensão de um grande
feito. Pensemos em todo o bem que temos recebido e vivido e agradeçamos a Deus por isso.

ORAÇÃO [breves momentos de silêncio]
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. S. João Bosco… Rogai por nós.

5ª feira, dia 11 de janeiro de 2017
INFÂNCIA DE JOÂO BOSCO

INTRODUÇÃO
Começamos a história de Dom Bosco pela sua infância. Todos temos algumas recordações de quando eramos
mais novos, de algumas festas de aniversário, de algumas partidas e até de algumas vezes que os nossos pais
se zangaram connosco. A infância de João Bosco não terá sido muito diferente da nossa nalguns aspetos.
Hoje vamos começar por conhecer a casa onde nasceu.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=k35kgsBqSLE

REFLEXÃO
João Bosco passou parte da sua infância num pequeno lugar no norte da Itália chamado Becchi. Não era

vemos no vídeo, rodeada por campos verdes e colinas, que João Bosco é educado pela família. É aqui que
passa os primeiros anos a bri
andar superior da habitação, aos 9 anos, João Bosco teve o sonho que marcaria toda a sua vida.

ORAÇÃO

- Hoje pedimos a Deus, através de São João Bosco, pelas nossas famílias para que nos consigam dar uma
educação cristã.
Avé Maria…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

6ª feira, dia 12 de janeiro de 2017
1ª COMUNHÃO de DOM BOSCO
INTRODUÇÃO
Um marco muito importante na infância de João Bosco foi a sua Primeira Comunhão. Talvez vocês também
se lembrem da vossa Primeira Comunhão, como foi um dia único, com os colegas de catequese e com a
família reunida, e como foi especial comungar pela primeira vez. João Bosco recorda esse dia:

TEXTO
“Tinha eu onze anos de idade quando fui admitido à primeira comunhão. Sabia todo o pequeno catecismo,
mas normalmente ninguém era admitido à comunhão antes dos doze anos. Além disso, por morar longe da
igreja, era desconhecido do pároco e tinha de me limitar quase exclusivamente à catequese da minha mãe.
Ela empenhouse em preparar-me o melhor que podia e sabia. Ao longo da quaresma mandou-me todos os
dias à catequese. Depois fui examinado, admitido e marcou-se o dia em que todas as crianças deviam fazer
a primeira comunhão. No meio de tanta gente, era impossível evitar a distração. A minha mãe procurou
assistir-me vários dias; levou-me três vezes a confessar durante a quaresma. «Meu querido João, disse
repetidamente, Deus prepara um grande dom para ti; mas procura preparar-te bem, confessar-te. Confessa
tudo, arrepende-te de tudo, e promete a Deus ser melhor no futuro». Tudo prometi; se depois fui fiel, Deus
o sabe. Em casa fazia-me rezar, ler um bom livro, dando-me aqueles conselhos que uma mãe cuidadosa acha
oportunos para os seus filhos. Naquela manhã não me deixou falar com ninguém, acompanhou-me à missa
e fez comigo a preparação e a ação de graças. Naquele dia não quis que me ocupasse de qualquer trabalho
material, apenas que lesse e rezasse. Entre muitas coisas, a minha mãe repetiu-me muitas vezes estas
palavras: «Meu querido filho, este foi para ti um grande dia. Estou convencida de que Deus tomou
verdadeiramente posse do teu coração».”
Memórias do Oratório

REFLEXÃO
As memórias que temos da nossa infância marcam quem somos e o caminho que iremos percorrer no futuro.
Para Dom Bosco este episódio foi tão importante que o contava aos jovens que estavam consigo e até o
registou por escrito nos livros das suas memórias. A alegria que sentiu não foi só exterior mas sobretudo
interior.
ORAÇÃO
Tal como São João Bosco tinha por hábito fazer, hoje rezamos 3 Avé Maria, pedindo a proteção de Maria
Auxiliadora para o nosso dia.
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

