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2ª feira, dia 22 de janeiro de 2018
MAIOR PROVA DE AMOR – DAR A VIDA
LAURA VICUNHA
INTRODUÇÃO
Hoje, recordamos a adolescente Laura Vicunha, aluna das FMA, na Argentina. A sua vida é para nós, hoje,
testemunho do valor e da coragem de alguém que não cruza os braços, mas luta pela felicidade de quem
mais ama – a mãe, a sua família.

TEXTO
Em 1900 Laura foi aceite com a irmã Júlia Amanda no colégio das Filhas de Maria Auxiliadora. Demonstrouse aluna modelo: empenhada na oração, atenta às orientações das irmãs, disponível com as companheiras,
sempre alegre e pronta a qualquer sacrifício. No ano seguinte, fez a primeira comunhão com o mesmo fervor
e os mesmos propósitos de São Domingos Sávio, que tomara como modelo. Entrou na associação das Filhas
de Maria. A primeira comunhão foi para Laura um momento fundamental da sua existência.
No tempo do colégio, Laura foi percebendo que a sua mãe sofria, não era feliz e isto causava-lhe grande
sofrimento. Compreendeu também porque durante as férias na quinta do homem com quem a mãe vivia, a
mãe a fazia rezar de modo escondido, e porque não se aproximava dos sacramentos. Desde então, Laura
aumentou orações e sacrifícios pela felicidade da mãe. Confiou na última noite: "Mãe, eu vou morrer! Eu
pedi a Jesus que trocasse a minha vida pela tua felicidade”. A mãe promete mudar de vida e procurar a
verdadeira felicidade. Com muita serenidade, Laura morreu na noite de 22 de janeiro de 1904. Os seus restos
mortais estão na capela das Filhas de Maria Auxiliadora de Bahía Blanca. No centenário da morte de Dom
Bosco, no dia 3 de setembro de 1988, foi beatificada por João Paulo II.

REFLEXÃO
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por quem ama, disse Jesus. Laura compreendeu desde
muito cedo que a felicidade é o principal dever do homem e que Deus nos criou para sermos felizes. Precisa
de nossa colaboração sem a qual Deus nada pode fazer.

ORAÇÃO
Peçamos a Deus, através de Laura, a capacidade de compreendermos o verdadeiro valor da vida e que é
dando que se recebe.
Avé, Maria,… Laura Vicunha… rogai por nós; Nossa Senhora Auxiliadora….. rogai por nós. Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo

3ª feira, dia 23 de janeiro de 2018
A CASA DE DOM BOSCO
INTRODUÇÃO
Bom Dia! Neste mês de Dom Bosco, já falámos sobre a sua infância e sobre a sua juventude. 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:
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
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos agradecer a vida de Dom Bosco e de sua mãe. Mãe Margarida
Pai-Nosso…
S. João Bosco
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

4ª feira, dia 24 de janeiro de 2018

A COZINHA DA CASA DE DOM BOSCO

INTRODUÇÃO
Bom Dia! Hoje vamos conhecer a cozinha da casa de João Bosco. 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.

VÍDEO
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?

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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!
Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo

5ª feira, dia 25 de janeiro de 2018
S.JOÃO BOSCO

INTRODUÇÃO
O vídeo mostra muito resumidamente a vida de S. João Bosco, com episódios que já conheces, certamente.
Observa para depois comentarmos juntos.

VÍDEO
História de Dom Bosco – youtube: https://youtu.be/SArkAYrE0zA

REFLEXÃO
Também tu terás os teus sonhos…
No sonho de Dom Bosco, o centro não era ele: eram os jovens para lhes fazer o bem.
No sonho, ouve uma recomendação que procurou seguir na educação dos jovens: “não é com pancadas nem
com a violência mas com a paciência e a mansidão…”
Também lhe foi dito: “ com a obediência e o estudo”
E ainda.” Torna-te humilde, forte e robusto”
“Dar-te-ei a mestra” – Maria

ORAÇÃO
Peçamos a Maria que nos oriente nas nossas escolhas, nos nossos sonhos.
Avé Maria…
Em nome do Pai ….

6ª feira, dia 26 de janeiro de 2018
EVANGELHO DE DOMINGO

INTRODUÇÃO
Bom Dia! No próximo domingo vamos conhecer uma história em que Jesus cura um jovem que sofria de um
grande mal. Vamos ver.

VÍDEO
https://youtu.be/4r6zlhbHTrY

REFLEXÃO
Este é mais um dos episódios em que vemos que Jesus não fica indiferente ao sofrimento daqueles que estão
à sua volta. E tu? Costumas perceber quando algum colega está mais triste e tentas ajudáo seu grande poder, não só através da palavra mas também através das obras. E tu? Acreditas no poder de
Jesus?
Da próxima vez que vires alguém triste, reza com confiança a Jesus, para que Ele o conforte.

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor dos olhos abertos e olhar atento… Tu passaste pela vida observando o sofrimento, partilhando
tristezas e curando o coração. Dá-nos um olhar como o Teu, capaz de descobrir a dor; capaz de escutar os
desabafos de quem precisa de ajuda.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

