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2ª feira, dia 29 de janeiro de 2018

DOM BOSCO ESCRITOR

INTRODUÇÃO
Bom dia. Nesta semana em que celebramos a Festa de S. João Bosco, temos um desafio a lançar. Vamos ver
um vídeo que nos dá a conhecer o lado mais erudito, letrado, de D. Bosco. Escutemos o vídeo.

VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=xb_i263bGQ0

REFLEXÃO
Além de ajudar os jovens, D. Bosco escrevia para transmitir a outros o que conhecia e, principalmente, para
dar a conhecer a sua vida.
O desafio que temos é leres a biografia de S. João Bosco. Desafiares-te a passar pela pastoral e a requisitar
um dos livros que temos lá à tua disposição.
Alguém diria que é uma falta grave estar numa escola salesiana e nunca ter lido o livro sobre a vida de D.
-te. Deixa-te inquietar por conhecer mais este homem e santo, que é a razão desta escola e
de toda a obra salesiana existir. Passa pela pastoral para requisitares as Memórias do Oratório de S. João
Bosco!

ORAÇÃO
Avé Maria…
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.
.

3ª feira, dia 30 de janeiro de 2018
O QUARTO DE DOM BOSCO

INTRODUÇÃO

Estamos na véspera da nossa Festa de São João Bosco. Durante este mês já descobrimos muito deste grande
educador santo visitando os lugares da sua vida: Os lugares onde Dom Bosco nasceu, brincou, sonhou…
A Sociedade da Alegria que criou com os seus amigos; O café onde trabalhou e viveu; O pátio do seminário
onde passou tantas horas; Certamente que ainda poderíamos conhecer muitas mais histórias e lugares de
Dom Bosco, mas hoje, além de vermos como era o seu quarto na primeira casa salesiana – o oratório de
Valdocco - vamos ouvir e tomar muita atenção a um desafio, que apesar de parecer estranho é essencial para
nos ajudar a caminhar na vida.

VÍDEO
https://youtu.be/sVKlsQDDhOI

REFLEXÃO
“Viver com intensidade e alegria” – este foi o desafio que o Pe. Juan nos deixou na sua mensagem. Só assim,
com intensidade e alegria, conseguimos tirar o máximo proveito de tudo o que a vida nos dá: aprendizagens,
brincadeiras, amizades, experiências de fé...
Convido-vos a pensar agora:
- Qual o sentido da minha vida? O que é que estou a fazer com ela?
- Estou a aproveitar as oportunidades que me dão?
- Estou a agradecer os dias que passam e as pessoas que encontro?

ORAÇÃO
Na nossa oração de hoje, pedimos a Jesus que nos ajude a compreender o sentido do que somos e do que
fazemos. Rezamos pedindo a ajuda de São João Bosco.
Pai nosso…
São João Bosco, rogai por nós.

5ª feira, dia 01 de fevereiro de 2018
SER COMO SOU
INTRODUÇÃO
Bom dia! No nosso dia a dia, na relação que vamos estabelecendo com os outros e nas situações que vivemos,
por vezes, deparamo-nos com aqueles pensamentos: “se eu fosse diferente”, “se eu fosse como ele”, “se eu
tivesse isto ou aquilo”… São pensamentos que fazem parte da construção da nossa identidade, mas que
poderão ser indesejáveis porque não nos ajudam a assumir de forma plena quem somos. O conto de hoje,
embora simples, poderá ajudar-nos a perceber melhor este pensamento.

TEXTO
Logo depois de criada, a ovelha descobriu que era a mais fraca dos animais. Vivia num contínuo sobressalto
com medo de ser atacada pelos outros animais, todos mais fortes e agressivos. Não sabia sequer o que fazer
para se defender. Foi ter com o Criador e contou-lhe os seus sofrimentos. O Criador perguntou-lhe
amavelmente:
- Queres alguma coisa para te defenderes? Ela respondeu:
- Sim. - E que dizes se eu te der um par de aguçadas patas? A ovelha sacudiu a cabeça a dizer que não:
- Como faria para roer a erva mais tenra?!
- Queres poderosas garras? - Ah, não! Teria vontade de as usar a despropósito…
O Criador continuou paciente: - Queres poder injetar veneno com a saliva?
- Nãoooo! Seria odiada e rejeitada por todos como uma serpente.
- E dois robustos chifres, que dizes? - Ah, não. E quem me iria acariciar?
- Mas, para te defenderes, serve qualquer coisa para fazeres mal a quem te ataca…
- Fazer mal a alguém? Não, não quero. Prefiro ficar como sou…
(Pedrosa Ferreira, Alegre manhã, pp. 82-83)
REFLEXÃO
A comparação a uma ovelha serve para ajudar-nos a pensar que não devemos acrescentar nada ao que
somos. Quando queremos ser diferentes, tornamo-nos pessoas contrariadas, porque não nos aceitamos
bem. O correto é descobrir o que temos de bom e valorizá-lo. Não devemos baixar os braços. Dessa forma
alcançaremos os nossos sonhos de forma mais feliz.

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

6ª feira, dia 02 de fevereiro de 2018
EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO
INTRODUÇÃO
No próximo domingo, na celebração da eucaristia, ouviremos o evangelho de São Marcos que nos conta o
efeito da passagem de Jesus pelas terras de Israel. Escutemos com atenção.

TEXTO
Do Evangelho segundo S. Marcos Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa de
Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo Lhe falaram dela. Jesus aproximou-Se,
tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do
sol-posto, trouxeram-Lhe todos os doentes e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou
muitas pessoas, que eram atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. De manhã, muito
cedo, levantou-Se e saiu. Retirou-Se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram
à procura d’Ele e, quando O encontraram, disseram-Lhe: «Todos Te procuram». Ele respondeu-lhes:
«Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que Eu
vim».

REFLEXÃO
Nesta passagem do Evangelho, vemos que Jesus se preocupa com a felicidade de todos. Com os seus gestos,
Jesus quer despertar em nós a esperança num mundo melhor: sem sofrimento, sem opressão e sem exclusão.
Um mundo tal como Deus o sonhou para nós. A parte final do texto diz-nos ainda que não devemos ficar com
o que já temos, mas que devemos continuar a ação de Jesus, ajudando mais pessoas a descobrirem o Seu
amor.

ORAÇÃO
Que o Teu exemplo, Senhor, me ajude a ser melhor todos os dias.
Pai-Nosso…
São João Bosco, rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

