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2ª feira, dia 14 de janeiro de 2019
DOM BOSCO, PAI E MESTRE DOS JOVENS

INTRODUÇÃO

Bom dia! Mais um dia que nos é dado para vivermos bem uns com os outros.
Todos nós temos uma história e todos nós já demos muitas alegrias à nossa família. D. Bosco ao fundar
os salesianos e as salesianas, Filhas de Maria Auxiliadora, deu mais uma alegria ao mundo. Vamos ver
porquê.

VÍDEO
O vídeo que partilhamos convosco conta alguns aspetos da vida de D. Bosco e como surgiram os
salesianos e salesianas e a missão confiada a eles.

https://youtu.be/qXBLyf3K1XI

Oração
Hoje rezamos pela Família Salesiana e por todos os jovens do mundo para que sejam felizes, sendo bons
cristãos e honestos cidadãos.
E hoje começa a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Próxima semana falaremos sobre isso.
Entreguemos aos cuidados de Nossa Senhora todas as comunidades cristãs.

Avé-Maria… Nossa Senhora Auxiliadora… rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Bom dia!

3ª feira, dia 15 de janeiro de 2019

QUANDO A CARROÇA VAI VAZIA…
INTRODUÇÃO
Bom dia! E continuação de uma boa semana. Hoje trazemos uma pequena história que gostaríamos que
escutasses com muita atenção:

TEXTO
Certo dia, um homem sábio estava com filho a passear num bosque. Longe de tudo e em silêncio, o Pai
perguntou ao filho:
– Ouves alguma coisa além do chilrear dos pássaros?
O filho apurou os ouvidos para ficar ainda mais atento e responde com entusiasmo:
– Estou a ouvir o barulho de uma carroça, que vem nesta direção.
– Muito bem! - disse o pai - É uma carroça vazia!
Surpreendido com aquela afirmação, o filho pergunta:
– Como sabes que a carroça está vazia? Ainda não a vimos!
– Meu filho, é muito fácil saber que a carroça está vazia por causa do barulho. Quando a carroça vai
vazia, mais barulho faz.

REFLEXÃO
Há pessoas que falam muito de si, dos outros e de tudo. Normalmente não dizem coisas
verdadeiramente importantes, apenas querem fazer-se ver. São carroças vazias… muito barulho e nada
de interessante. Há pessoas que pouco falam, mas o que dizem ou os seus gestos dizem muito. Pensa,
por exemplo, no Papa Francisco: os seus gestos transmitem toda a sua bondade e os seus discursos são
curtos e facilmente compreendidos por todos. E tu? Achas que és uma «carroça vazia» (Fazes muito
barulho…) ou achas que tens algo de importante e verdadeiro para partilhar? Precisas de barulho à tua
volta ou valorizas o silêncio? Como utilizas a linguagem? De forma agressiva, rude, com palavrões, para
ameaçar, maldizer ou mentir? Jesus ensina-nos a usar palavras bondosas e sobretudo verdadeiras! Dom
Bosco seguiu este bom Mestre.

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

4ªfeira, dia 16 de janeiro de 2019
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

INTRODUÇÃO
Bom dia. Estamos a caminhar a passos largos para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Jovens
de várias nações encontrar-se-ão com o Santo Padre naquele que é considerado o maior encontro de
juventude católica do mundo. Para cada jornada é produzido um hino a partir do tema do encontro: “Eis
aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Escutemos.

VÍDEO

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

REFLEXÃO
Neste vídeo vemos como se concretiza a profecia do Profeta Isaías que diz: «Eu venho reunir todas as
nações!» (Is 66, 18)

ORAÇÃO
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.

Rezemos por todos os jovens que se preparam para ir à Jornada Mundial da Juventude no Panamá,
particularmente pelos da diocese do algarve. Que eles sejam portadores da alegria do evangelho.

Todos: Avé Maria...
Nossa Senhora Auxiliadora… Rogai por nós.

5ªfeira, dia 17 de janeiro de 2019
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.

6ªfeira, dia 18 de janeiro de 2019
UMA NOVA ETAPA
INTRODUÇÃO
Dia 8 de dezembro de 1841. Uma data muito importante nas casas salesianas. Porquê? Porque esse dia,
festa da Imaculada Conceição, D. Bosco vai-se encontrar com quem será o seu primeiro aluno. Procurou-o? Não. Encontrou-o.
TEXTO
No dia 8 de dezembro de 1841, D. Bosco estava a preparar-se para celebrar missa. A um canto, cheio de
frio, estava um jovem pobre. O sacristão pô-lo na rua. D. Bosco disse-lhe:
- Não lhe faça mal. Vai-lhe dizer que venha. Ele é meu amigo.
Ele veio e combinou que, no fim da missa, teria todo o prazer em falar com ele.
E assim foi. Perguntou-lhe como se chamava: era Bartolomeu Garelli. Natural de Asti, servente de
pedreiro, órfão de pai e de mãe, com 16 anos de idade, sem saber ler nem escrever.
D. Bosco perguntou-lhe:
- Sabes cantar?
- Não.
- Sabes assobiar?
Bartolomeu Garelli começou-se a rir. Naquele momento começavam a ser amigos. Ainda não tinha feito
a primeira comunhão. D. Bosco perguntou-lhe:
- Se eu te desse catequese, tu virias?
- Com todo o gosto.
- Podemos começar imediatamente.
D. Bosco ajoelhou-se e rezou uma Avé-Maria. E docemente ensinou-o a fazer o sinal da cruz.

REFLEXÃO
Esta foi a primeira aula do primeiro aluno salesiano.
Foi desta maneira tão simples que começou a obra educadora de D. Bosco que depois se irá estendendo
por todo o mundo através dos Salesianos e Salesianas.

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

