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2ª feira, dia 15 de janeiro de 2018
JUVENTUDE E VOCAÇÃO DE DOM BOSCO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos e boa semana! Dedicamos esta semana à juventude e decisão vocacional de Dom Bosco.
Para João Bosco poder continuar a estudar foi preciso ir para Chieri, que ficava a 16 km de Turim. Aqui fez
novas amizades e, junto com os seus colegas, fundou um grupo chamado “Sociedade da Alegria” e que hoje
corresponde ao Movimento Juvenil Salesiano.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=mxRMbWqyFno&t=20s

REFLEXÃO
João Bosco começou a perceber que muitos dos seus colegas que eram mais desordeiros nas aulas eram
também os que tinham maiores dificuldades no estudo e que muitas vezes recorriam a ele para tirar dúvidas.
-los para jogarem, contarem histórias, para, no fim, fazer uma pequena revisão

Estabeleceu como regra principal de todos procurar livros, jogos e outros divertimentos que contribuíssem

habitava nos oratórios e escolas que fundou. Uma alegria verdadeira e que nasce do encontro com Jesus e
com os outros.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Senhor, a verdadeira alegria é aquela que vem do encontro pessoal contigo e por isso queremos viver
segundo os teus mandamentos.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
Espírito Santo.

INFORMAÇÃO - ENCONTRO MJS
Encerram hoje as inscrições para o Encontro MJS que será sábado, dia 20 de janeiro.
Se ainda tens a tua inscrição contigo, não te esqueças de a entregar agora no bom dia.

3ª feira, dia 16 de janeiro de 2018

DECISÃO VOCACIONAL DE JOÃO BOSCO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! Hoje, continuamos a conhecer a vida de Dom Bosco em Chieri. Nem todos os momentos
foram fáceis e muitas foram as dificuldades para conseguir estudar até chegar a padre. Vamos ver um vídeo
em que o Pe. Juan nos fala sobre esta fase da vida de D. Bosco.

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

REFLEXÃO
Dom Bosco vai para Chieri com 15 anos. Depois de ter sempre vivido no pequeno lugar dos Becchi, esta
mudança para a cidade traz-lhe muitas novidades. De início a integração na nova escola foi difícil. João Bosco
foi inserido numa turma com colegas bem mais novos. Mas a verdade é que, ao fim de alguns meses,
conseguiu superar as dificuldades, ter bastante êxito nos estudos, avançar vários anos escolares e ser
integrado numa turma com colegas da mesma idade.
Tal como cada um de nós, D. Bosco teve dúvidas e inseguranças sobre o que escolher para o seu futuro. Mas
a confiança e a perseverança levaram-no a escolher o mais certo. O que podemos aprender com este
exemplo de D. Bosco?

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Hoje, tal como São João Bosco, pedimos a Maria que nos ajude a perceber qual a nossa vocação.
Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.

4ª feira, dia 17 de janeiro de 2018

A ALEGRIA
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! Uma das etapas mais importantes em Chieri para Dom Bosco foi o seminário, que
frequentou entre os 20 e os 26 anos. Mais uma vez o tema da alegria acompanha-o nesta fase de grande
importância para a sua vida. Hoje é o Pe. Luís Almeida que nos fala desde o pátio deste seminário onde andou
Dom Bosco.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=sfs_2hkaipc&t=20s

REFLEXÃO
“As horas passam lentas para quem está triste, mas passam rápido para quem vive na alegria”. Esta frase
acompanhou Dom Bosco no seminário. Também nós poderemos considerar que tal nos acontece com
alguma frequência. Quando aquilo que fazemos é do nosso interesse, quando nos sentimos bem a fazer
alguma coisa, o tempo parece que passa muito mais rápido. O segredo em D. Bosco foi dedicar-se aos outros,
não olhar tanto para as dificuldades que surgiam; olhar mais para o que queria alcançar. Por isso, entregous
alegre e partilhares essa alegria com os outros verás que tudo corre muito melhor e que nem dás pelo tempo
passar.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus, continua a chamar jovens com o Teu olhar de amor. Abre os nossos ouvidos para escutarmos a Tua
voz. Reaviva o nosso entusiasmo para sabermos dizer “sim” ao teu chamamento.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

5ª feira, dia 18 de janeiro de 2018
CONSELHOS DE DOM BOSCO
INTRODUÇÃO
Bom dia. Nesta semana em que falamos da juventude e vocação de D. Bosco, escutemos alguns conselhos
seus dirigidos aos jovens:

TEXTO
A seara é grande e os operários são poucos Um dia, Jesus ao atravessar os campos, olhando à sua volta as
planícies e vales, e vendo que era uma imensidão de terras por semear, aludindo a algo superior do que ao
simples trabalho de agricultura, disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Este é o grito que a Igreja sempre lança aos seus seguidores. Operários são todos aqueles que de algum modo
ajudam na salvação das almas. Como operários do campo não são apenas os que semeiam, mas também são
os que cuidam, recolhem, tratam das culturas, também na Igreja, há necessidade de toda a espécie de
operários. Os operários são poucos para a quantidade de pessoas que há no mundo. É impossível que todos
sejam padres. Por isso é necessário que haja também outras pessoas com outras funções na igreja. Todos
podemos ser verdadeiros operários do Evangelho. Mas como? De muitos modos. Todos, por exemplo, podem
rezar. Rezemos pelas nossas terras, pelas necessidades das nossas famílias, rezemos pelos que estão
afastados do bem. Todos podeis dar o bom exemplo com as palavras animando os outros ao bem, bons
conselhos. Outra coisa que todos podem fazer é participar nos atos religiosos: ir à missa, confessar, rezar na
capela. E nunca esquecer os atos de caridade: estar atento ao outro, ajudando-o, partilhando.
(adaptado de D. Bosco, Ensinamentos de Vida Espiritual, pp. 84-93)

REFLEXÃO
D. Bosco seguia o lema “Dai-

e

estavam mais próximos dele. Todos nós podemos ajudar na concretização deste lema, partilhando o que
temos e o que somos.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- Peçamos a D. Bosco que interceda por nós junto de Deus, para que possamos ser fiéis colaboradores da sua
missão.
Pai-Nosso… São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do

6ª feira, dia 19 de janeiro de 2018
EVANGELHO DE DOMINGO
INTRODUÇÃO
Bom dia a todos! No evangelho do próximo domingo, iremos escutar o chamamento dos primeiros quatro
discípulos por parte de Jesus. Serão os primeiros de muitos. Os seus nomes são: Simão, André, Tiago e João.

TEXTO
Do Evangelho segundo São Marcos (Mc 1, 14-20)
“Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus,
dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».
Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque
eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram logo
as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam
no barco a consertar as redes; e chamou-os. Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco e seguiram Jesus”.

REFLEXÃO
Estes primeiros quatro discípulos deram origem à grande comunidade de seguidores de Jesus que
conhecemos hoje. Em 2018, a comunidade é constituída por todos nós. Quando Jesus chama os discípulos
estes deixam o que estavam a fazer: significa que mudaram a sua forma de estar e de agir. A partir do
momento em que seguem Jesus o seu objetivo de vida torna-se mais claro. Esta mudança é a mesma que
acontece connosco. É como se usássemos uns novos óculos para ver o mundo e os outros, transformando
algumas

-lo?

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
- O teu convite, Senhor, é tão forte que me faz deixar tudo para Te seguir. O Teu amor é tão intenso Que me
conduz até Ti.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

