15 de janeiro

SOCIEDADE DA ALEGRIA
Bom dia! Este mês vamos falar muito de São João Bosco, sabem porquê?! Porque é em janeiro que
celebramos uma festa a lembrar como ele foi e é importante para todos nós.
D. Bosco procurou ser desde criança alguém que levava o amor de Deus a todos os seus amigos e colegas.
Hoje vamos um vídeo que nos mostra uma escola na cidade onde D. Bosco fundou a Sociedade da Alegria.

Texto / Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=mxRMbWqyFno&t=20s
Reflexão
 Um dos princípios da Sociedade da Alegria consistia em estar sempre alegres.
 Este grupo empenhava-se em organizar jogos, ter conversas agradáveis e ler livros que
contribuíssem para a alegria e crescimento de todos.
 Por outro lado, evitavam tudo o que levasse à preguiça e os afastasse da bondade de Deus.

Oração
Deus Pai, ajuda-nos a seguir os ensinamentos de D. Bosco, a ser alegres e a ocupar o tempo de maneira
útil, contribuindo para a felicidade de todos.
Pai Nosso… Maria Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

CONFIAR EM DEUS COMO D. BOSCO

16 de janeiro

A VONTADE DE DEUS PARA NÓS
Bom dia! Hoje iremos ver a fachada de uma igreja muito especial para João Bosco. Vamos perceber o
porquê num vídeo em que nos fala o Padre Juan, salesiano!

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=HU__EPwWg-c&t=20s
Reflexão


Todos nós temos dúvidas. Mas há momentos na vida das pessoas em que é necessário tomar
decisões muito importantes.



Também João Bosco teve as suas dúvidas. E o que fez ele? Rezou a Nossa Senhora das Graças,
nesta igreja em Chieri onde estava o Pe. Juan.



Podemos ser pequenos para tomar decisões tão importantes, mas, muitas vezes temos de fazer
escolhas difíceis. Nesses momentos, devemos pedir a Deus para nos ajudar a fazer as escolhas certas.

Oração
Querido Deus, ajuda-me a compreender e aceitar que és meu Pai e a perceber que só me queres ver feliz!
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

CONFIAR EM DEUS COMO D. BOSCO

17 de janeiro

ALEGRIA
Bom dia! Hoje vamos ouvir falar de uma frase que marcou a vida de São João Bosco. Será o Pe. Luís
Almeida a falar dela no vídeo que vamos ver.

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=sfs_2hkaipc&t=20s
Reflexão
 São João Bosco vivia sempre alegre, pois tinha a certeza que vivia na companhia de Deus Pai.
 E tu: sentes que Deus está sempre contigo, que te ensina a fazer o bem e que te dá força para os
momentos mais difíceis?

Oração
Deus Pai,
Ensina-nos a ser simples e humildes,
Como foi o Teu Filho Jesus.
Ensina-nos a viver alegres e confiantes,
Na certeza da Tua companhia e proteção.
Ajuda-nos a fazer a Tua vontade
Para ser e fazer feliz quem me rodeia. Ámen.

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

CONFIAR EM DEUS COMO D. BOSCO

18 de janeiro

O AMIGO LUÍS COMOLLO
Bom dia! Enquanto jovem, João Bosco sabia muito bem distinguir o bem do mal. Mas nem sempre era
fácil. Vamos escutar uma situação que aconteceu na escola com João.

Texto
João, aos 18 anos, viu chegar à escola de Chieri um jovem de uns 15 anos. Um outro colega agarrou Luís
num braço e disse-lhe:
- Vem também jogar connosco!
- Não vou, porque não sei jogar.
- Não sabes, aprendes! Se não vens, bato-te!
E sem mais, deu-lhe duas bofetadas.
O jovem respondeu-lhe:
- Estás contente?! Agora deixa-me em paz. Perdoo-te.
João Bosco, que observava de longe, ficou admirado com este gesto. Quis saber o seu nome: Luís Comollo.
A partir desse momento, João fez o propósito de proteger quem fosse vítima de violência.
Certo dia, um professor chegou tarde e alguns meninos incomodavam Luis e um outro aluno. Estes
gritaram para que os deixassem em paz, mas não lhes deram ouvidos. João disse:
- Quem lhes fizer mal vai ter de ser ver comigo.
A desordem continuou. João começou a bater nos desordeiros. Nesse momento entrou o professor e a
calma regressou. Quando terminou a aula, Luís Comollo disse a João:
- Estou admirado com a tua força. Mas não a deves usar assim. Deus quer que amemos até os nossos
inimigos.
(adaptado de Pedrosa Ferreira, 70 dias com S. João Bosco, p. 28)

Reflexão
João Bosco teve uma infância e juventude semelhante à de tantos outros meninos e meninas. Por vezes,
também queremos fazer justiça com as próprias mãos. Quando perdoamos de verdade a quem nos faz
mal, todo o mal que sentimos no coração é esquecido. João Bosco foi percebendo que a violência gera
mais violência e só o perdão gera a paz e acaba com a guerra.

Oração
Peçamos a D. Bosco que nos ajude a perdoar verdadeiramente e a fazer as pazes com aqueles com quem
nos zangamos.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

CONFIAR EM DEUS COMO D. BOSCO

19 de janeiro

PESCADOR DE HOMENS
Bom dia! No próximo domingo, na missa, vamos ouvir Jesus a convidar algumas pessoas para o seguirem
e a ser - imaginem bem! -pescadores de homens! O que será que isto significa?

Texto/ Vídeo
https://youtu.be/sUCbNB5hhVc
Reflexão
 Simão, André, Tiago e João eram pescadores.
 Quando se lança a rede ao mar o que vem nela?! Peixes!!!
 Quando Jesus os convidou a serem pescadores de homens, eles perceberam logo o que Jesus lhes
queria dizer.
 Mas a rede dos pescadores de homens é muito especial. A rede é a Palavra de Deus.
 Ao falar dos mandamentos de Deus, muitas pessoas ficaram maravilhadas com tais ensinamentos e
seguiram Jesus.
 Será que nós também podemos trazer amigos para Jesus?

Oração
Jesus, ajuda-me a não ter medo de falar de Ti aos outros, a não ter vergonha de mostrar o quanto gosto de
Ti e a ter coragem para fazer sempre o bem.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco… Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
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