22 de janeiro

LAURA VICUNHA
Bom dia! Hoje, dia 22 de janeiro, para as Irmãs é um dia de
festa. Recordamos uma antiga aluna da Argentina com grau
de santidade: Laura Vicunha.
Alguns aspetos da sua vida:
 Nasceu em Santiago do Chile a 5 de abril de 1891.
 Á morte do pai, inesperadamente, a mãe se refugiou
com as duas filhas pequenas na Argentina.
 Em 1900 Laura foi recebida no colégio das Filhas de
Maria Auxiliadora, em Junín de los Andes.
 1901:fez a primeira comunhão e, como São
Domingos Sávio, tomou os propósitos de amar a
Deus com todo o seu ser, de mortificar-se e de
morrer, se fosse preciso, para não cometer pecado;
fazer com que Jesus fosse conhecido e reparar as
ofensas feitas a Ele.

Depois de ter intuído que a sua mãe vivia numa
situação de pecado com outro homem e que lhe
batia), ofereceu a própria vida a Deus para que ela se
convertesse.
 Um dia, Laura, decidiu oferecer a vida e aceitar de boa vontade a morte, em troca da salvação da
mãe. Pediu ao seu confessor que abençoasse esse seu ardente desejo.
 Por causa dos sacrifícios e da doença, morreu em Junín de los Andes (Argentina), no dia 22 de janeiro de



1904. Na última noite havia revelado seu segredo: "Mãe, eu vou morrer! Há muito tempo que pedi isso a
Jesus, oferecendo a minha vida para que tu voltes para Deus... Mãe, antes de morrer eu não terei a alegria
de saber que estás arrependida?". No dia do enterro de Laura, a mãe voltou aos sacramentos e começou
uma vida nova. Os restos mortais de Laura estão na capela das Filhas de Maria Auxiliadora, em Bahia Blanca
(Argentina).
Papa João Paulo II beatificou a heroica menina e propô-la aos jovens como modelo de coerência evangélica
levada até o dom da vida, por uma missão de salvação.

https://youtu.be/RWHpe-JXl1A
Oração
Avé- Maria… Maria Auxiliadora…. Rogai por nós.
S. João Bosco, Beata Laura Vicunha… Rogai por nós. Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Ámen.
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23 de janeiro

A CASA DE D.BOSCO
ONDE VIVEU E TEVE O SONHO
Bom dia! Em pleno mês de D.
Bosco, esta semana vamos falar de
alguns lugares que, de alguma
maneira, marcaram a sua vida.
Vamos ver e ouvir o que o P. Juan
tem para nos dizer:

Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=lT77hAdQj1g
Reflexão
A casa onde Dom Bosco viveu está agora transformada num museu. Lá estão escritos muitas frases que a
Mãe Margarida utilizava no seu dia-a-dia para educar os seus filhos.
Foi um lugar que marcou muito a infância de D. Bosco, que ele recordava sempre com muito carinho.
Principalmente, por ter sido naquela casa que aprendeu a rezar com a sua mãe Margarida.
E tu, costumas rezar com a tua família, por exemplo à noite, antes de ir para a cama?

Oração
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

24 de janeiro

A COZINHA
O POTE DO AZEITE
Bom dia! Hoje vamos conhecer a cozinha da casa de João Bosco. Nesta cozinha, um dia aconteceu algo.
Vamos escutar.

Texto/ Vídeo
Quando João Bosco era pequenino estava sozinho em casa e viu umas bolachas num pote em cima do
armário. Então, pendurou-se no armário e tentou chegar às bolachas.
Como ainda era muito pequeno, desequilibrou-se e fez cair uma garrafa de azeite no chão que também
estava em cima do armário.
Como a garrafa de azeite valia muito dinheiro e a família de João Bosco era muito pobre ele ficou muito
arrependido pela sua atitude.
Quando a mãe Margarida chegou a casa, o Joãozinho já estava com uma vara na mão para que a mãe lhe
pudesse bater. Ele sabia que tinha feito uma grande asneira.
No entanto, a mãe disse a João Bosco:
- Estás arrependido, não estás? Eu não te vou bater mas para a próxima toma mais cuidado.
Vamos agora ver esse lugar e o que o Pe. Juan tem para nos dizer.

https://www.youtube.com/watch?v=MUoBRtBTlxA

Reflexão
 Com a ajuda da Mãe Margarida, João aprendeu a reconhecer os seus erros e a ultrapassá-los.
 E tu? Também és capaz de reconhecer os teus erros e querer fazer melhor?
 Hoje também recordamos o padroeiro dos Salesianos, o que deu nome à Sociedade de D. Bosco: S.
Francisco de Sales. Escolhido pela sua docilidade, simpatia e muita alegria

Oração
Querido Deus,
Obrigado por nos teres dado Dom Bosco
E sua Mãe Margarida como exemplo para a nossa vida.
Ajuda-nos a ter um coração sempre bom!
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

25 de janeiro

COM D. BOSCO APRENDO A SER PERSISTENTE
O CAFÉ PIANTA
Bom dia! Hoje iremos ver o café onde Dom Bosco trabalhou quando já era jovem.
Texto/ Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=TQqhrdlXwbE

Reflexão
 João Bosco trabalhou e viveu neste café, pois foi uma forma de pagar os seus estudos.
 João Bosco, apesar de se esforçar muito e passar por muitas dificuldades, nunca desistiu de
prosseguir com os seus sonhos, estudar para ser padre.

Oração
Deus Pai,
Ensina-nos a ser persistente e corajoso,
E a não desistir dos nossos sonhos,
como São João Bosco.
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.

26 de janeiro – 9h00 - ginásio
BOM DIA DADO PELA PROVINCIAL DAS IRMÃS SALESIANAS,
FILHAS DE MARIA AUXILIADORA
IR. ROSA CÂNDIDA GOMES
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