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2ª feira, dia 07 de janeiro de 2019

JUVENTUDE E VOCAÇÃO DE DOM BOSCO
INTRODUÇÃO
Bom dia 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. Assim, começou a convidá-los para jogarem, contarem histórias, para, no fim, fazer uma
pequena revisão das aulas dadas nesse dia, e rezar. João Bosco resolveu chamar a este grupo
“Sociedade da Alegria”. Estabeleceu como regra principal de todos procurar livros, jogos e outros
divertimentos que contribuíssem para a alegria do grupo. Esta alegria que João Bosco procurava
promover nos colegas é a mesma que depois 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
Na próxima sexta, dia 11, 14.30h, há encontro MJS com a presença de todos pois estamos no mês de Dom Bosco.
Durante esta semana, decorrem as inscrições para “Encontros MJS”, no Estoril, até sexta-feira.

3ª feira, dia 08 de janeiro de 2019

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.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

4ª feira, dia 09 de janeiro de 2019

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, entregoutoda a vida: se fores 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 10 de janeiro de 2019

A SOCIEDADE DA ALEGRIA
INTRODUÇÃO
Hoje, vamos perceber melhor como João Bosco organizava os encontros da Sociedade da Alegria

TEXTO
Os colegas começaram a juntar-se a mim para se divertir, para ouvir histórias e fazer os trabalhos da
escola e, passado algum tempo, vinham só para conviver. Àquelas reuniões costumávamos chamarlhes Sociedade da Alegria; nome que se ajustava muito bem, porque era uma forma divertida de cada
um procurar livros, conversas e passatempos que pudessem contribuir para estar alegres.
(Adaptado de Memórias do Oratório, S. João Bosco p.43)

REFLEXÃO

Desde muito cedo Joãozinho Bosco procurou estar sempre alegre e fazer os outros alegres, fosse
através dos seus truques, como dos jogos ou das histórias que contava. Mesmo perante as dificuldades
da família e dos obstáculos que se iam colocavam na sua vida, João Bosco procurou sempre ter
otimismo e esperança. Esta postura acabava por contagiar os que o rodeavam. Transmitiu que “Ser
Santo é fácil! O segredo da santidade é estar sempre alegre e fazer sempre bem as coisas.” Mas será
que estar ‘sempre alegre e fazer sempre bem as coisas’ é tão fácil, como parece? No teu dia-a-dia
procuras fazer sempre bem as coisas e estar alegre?

ORAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Professor - Senhor Deus, pedimos-Te por nós e por aqueles que diariamente nos guiam na alegria,
seguindo o exemplo de Dom Bosco. Para que estejam sempre alegres, e juntos consigamos superar as
adversidades com otimismo e esperança.
Todos: Pai-nosso...
Prof: São João Bosco… Todos: … rogai por nós.

6ª feira, dia 11 de janeiro de 2019
“AQUELE RAPAZ É MEU AMIGO”

INTRODUÇÃO
Bom dia. Hoje, vamos deixar a cidade de Chirei onde Dom Bosco frequentou o seminário e fundou a Sociedade
da Alegria para chegarmos a Turim no dia 08 de dezembro de 1841 para escutarmos como foi o encontro entre
Dom Bosco e Bartolomeu Garelli. Tinha dezasseis anos, órfão de pai e de mãe, ajudante de pedreiro, nunca
frequentara a escola, nada sabia de catecismo - apenas sabia assobiar. Dom Bosco acolheu-o naquela sacristia.
Garelli voltou no domingo seguinte e trouxe com ele outros rapazes. E, assim, nasceu a obra salesiana.

CANTO https://drive.google.com/file/d/1zfRZsqCSKk89sUtcrkH6Lhj3R1tfHpWt/view?usp=sharing

Numa deserta sacristia de Turim,
O padre João Bosco descobria
A melodia da sua longa vida,
No maltrapilho que o sacristão batia.
Aquele rapaz é meu amigo
O jovem vagabundo quero amar.
A amizade que hei-de repartir,
Que hei-de construir,
Meu sonho lindo hei-de abraçar.
Ensina aquele jovem com amor Ave-Maria.
Dando a Maria aquele filho,
Seu rosto se inunda de alegria
Ao descobrir a mãe que ele não tinha.
Tinha iniciado naquela hora a sua obra,
No rosto daquele jovem a sua vida,
Convida-o a trazer muitos amigos
Cumprindo assim a sua profecia.
ORAÇÃO

Rezemos, hoje, a Ave-maria com toda a fé tal como a rezaram Dom Bosco e Garelli naquela manhã fria
de dezembro.

