2º|3 º ciclos – 2018|19
2ª feira, dia 21 de janeiro de 2019

AMIGO

INTRODUÇÃO
Os amigos são um dos pilares no qual construímos a nossa vida. Hoje, vamos conhecer um grande amigo
de Dom Bosco que o ajudou a perseverar na vocação para padre.
TEXTO
João, aos 18 anos, viu chegar à escola de Chieri um jovem de uns 15 anos. Um aluno agarrou-o num
braço e disse-lhe:
- Vem também jogar connosco!
- Não vou porque não sei.
- Aprenderás. Se não vens, levas.
E sem mais deu-lhes duas bofetadas. O jovem respondeu:
- Estás contente? Agora deixa-me em paz. Perdoo-te.
João Bosco ficou admirado com este gesto. Quis saber o seu nome: Luís Comollo. A partir desse
momento, João tornou-se o protetor das vítimas de violência.
Um professor chegou tarde a uma aula e alguns alunos estavam a importunar o Luis Comollo e um outro
aluno. João Bosco gritou para os deixarem em paz, mas não lhe deram ouvidos. Disse-lhes:
- Quem lhes fizer mal vai ter de se ver comigo.
Quando chegou o professor, a calma regressou. No final da aula, Comollo disse a João:
- Estou admirado com a tua coragem. Mas não deves usar assim a violência. Deus quer que amemos até
os nossos inimigos.
(adaptado de Pedrosa Ferreira, 70 dias com S. João Bosco)
REFLEXÃO




Luís Comollo ajudou Dom Bosco a compreender em que estado de espírito se devia colocar: o de
uma total disponibilidade para cumprir a vontade do Senhor, uma oferta sem condições, um
abandono e uma confiança n’Ele, sem ansiedade.
Tenho sido um bom amigo, ajudando e aconselhando bem os meus amigos?

ORAÇÃO
Senhor, ajuda-nos a viver como amigos e a formar uma verdadeira família unida na fraternidade. Para
que possamos chegar ao ponto de amar até os próprios inimigos, pois somos irmãos.
Avé, Maria
S. João Bosco….. rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

3ª feira, dia 22 de janeiro de 2019

LAURA VICUNHA
INTRODUÇÃO
Bom dia!
Hoje é a festa de Laura Vicunha! É uma grande alegria para todas as casas
salesianas!
TEXTO/VÍDEO
Laura nasceu em Santiago do Chile, em 5 de abril de 1891 e morreu na Argentina
a 22 de janeiro de 1904, com 13 anos.
Laura ficou sem o pai ainda nova. A mãe Mercedes decidiu fazer uma viagem
para a Argentina (Junín de los Andes) e levou consigo Laura e a sua irmã Júlia Amanda. Ali juntou-se com um
homem, Manuel Mora.
Laura entrou como interna no Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora. Nas aulas de religião deu-se conta que a
sua mãe não era feliz e que vivia com um homem - Manuel Mora – sem estarem casados.
Decidida a ajudar a mãe, Laura resolve oferecer a própria vida a Deus para que a mãe abandonasse o homem com
quem vivia.
Depois de uma grande inundação no colégio, Laura fica doente. A sua vida vai-se apagando, mas mantém aceso o
compromisso que assumira com Deus: “Senhor que eu sofra tudo o que Vos pareça bem, mas que a minha mãe
se converta e se salve”.
Perto de morrer conta à mãe o seu propósito: “Mãe, há dois anos ofereci a minha vida a Deus para que não vivas
mais com aquele homem”. Emocionada, Mercedes jurou que a partir daquele momento não viveria mais com
Manuel Moura e mudaria de vida.
O Papa João Paulo II beatificou-a no dia 3 de setembro de 1988.

VÍDEO - https://youtu.be/fFEGS5iky4A
ORAÇÃO
Peçamos Deus a coragem de Laura para fazer sempre o bem.
Avé Maria

Maria Auxílio dos Cristãos

4ª feira, dia 23 de janeiro de 2019

SERVIÇO RESPONSÁVEL
Bom Dia a todos! Vamos falar do Serviço Responsável. É um dos Pilares da Espiritualidade Salesiana, e
tem muito para nos ensinar. No fundo, há que tomar consciência de que o segredo da nossa vida está
em ir descobrindo onde somos chamados a servir.

TEXTO - SERVIÇO RESPONSÁVEL
Todos nós buscamos o sentido para a nossa vida. Muitas vezes questionamos o que fazemos aqui e para
que serve o tempo de vida que nos é dado. Ora, Dom Bosco dizia que “Deus colocounos no mundo para
os outros.” Também sabia que no encontro com Deus e na amizade verdadeira com Jesus cada um podia
experimentar o chamamento a uma missão concreta. Nessa vivência de fé cada um toma consciência
que não está sozinho, que Deus o conhece melhor que ninguém e o ajuda a descobrir a sua vocação.
Estamos no mundo para descobrir a enorme felicidade que existe no serviço. Por isso, dizia Dom Bosco:
empenhar-se ao serviço do bem.

REFLEXÃO
Podemos resumir a Espiritualidade do Serviço Responsável em quatro ideias:
1. Dom Bosco pedia aos seus jovens para serem “bons cristãos e honestos cidadãos” e isso pode passar
por defender a dignidade das pessoas em todos os contextos, viver com generosidade na família,
trabalhar na solidariedade aos mais pobres, viver seriamente o estudo, respeitar a criação, etc.
2. Cada um deve empenhar-se a descobrir o seu próprio projeto de vida.
3. As decisões que vão sendo tomadas devem ir amadurecendo no sentido do serviço à Igreja e dos
outros.Com esta atitude, cada um vai crescendo na capacidade de enfrentar situações novas e de
renunciar às coisas que são secundárias ou supérfluas.
4. Na mesma linha de Dom Bosco, o Papa Francisco também já afirmou que “quem não vive para servir,
não serve para viver”.

ORAÇÃO
Hoje pedimos a Jesus por todas as pessoas que não conseguem descobrir o sentido das suas vidas ou
que nunca experimentaram a alegria de estar ao serviço dos outros. Todos: Pai-nosso

5ª feira, dia 24 de janeiro de 2019

S. FRANCISCO DE SALES
INTRODUÇÃO
Francisco de Sales é o nome de um nobre dos finais do século XVI que veio a ser padre e bispo da Igreja Católica.
Ficou conhecido pela sua grande bondade e amabilidade. Dizia: Apanham-se mais moscas com uma colher de mel
do que com um barril de vinagre”.
Foi por estas suas qualidade que Dom Bosco o escolheu para padroeiro da sua congregação e o nome de
salesianos.

VÍDEO
https://youtu.be/iiH7220N0v4

REFLEXÃO/ORAÇÃO

Sê pacífico nas tuas atitudes. Não uses a violência para resolver coisas que
te deixam zangado. Lembra-te que Deus gosta de ti, mesmo quando nem
sempre fazes bem as coisas. Enche o coração de paz!
Avé Maria
Maria Auxílio dos Cristãos.
Em nome do Pai …

6ª feira, dia 24 de janeiro de 2019
O PRIMEIRO INTERNATO
INTRODUÇÃO
Bom dia! D. Bosco queria fazer de cada jovem um cidadão feliz e útil ao mundo. Para isso não se poupou
a esforços e a sua vida foi curta para tão grandes sonhos. A sua mãe Margarida foi a grande mãe que os
seus jovens não tinham.

TEXTO
É noite e chove a cântaros. D. Bosco e a sua mãe acabaram de cear quando alguém bate à porta. É um
rapaz de uns 15 anos. - Sou órfão. Venho de Valsesia. Sou servente de pedreiro, mas ainda não encontrei
emprego. Tenho frio. D. Bosco disse-lhe: - Entra e senta-te à lareira para enxugar a roupa. Margarida
prepara alguma coisa para comer. Depois pergunta-lhe: - E agora, para onde vais? - Não sei. Tinha três
liras quando cheguei a Turim mas já as gastei. Por favor, não me mande para a rua. Margarida pensa nos
cobertores que lhe tinham sido roubados. Diz-lhe: - Podes ficar. Mas quem me diz que não me irás roubar
as panelas? - Minha senhora, sou pobre mas nunca roubei. D. Bosco já tinha saído para ir buscar umas
tábuas. Sobre elas põe uma enxerga e a cama está feita. - Meu amigo, dormirás aqui. E ficarás até que
seja necessário. D. Bosco não te porá na rua. Mãe Margarida convidou-o a rezar com ela antes de se
deitar e esta será a origem das tradicionais “Boas noites” dos colégios salesianos. No dia seguinte, D.
Bosco arranjou-lhe trabalho, e todas as noites ia dormir a sua casa. Este foi o primeiro aluno interno.

REFLEXÃO-O segundo aluno interno foi Carlos Gastini, um rapaz muito querido por todos e muito
foi viver com D. Bosco para a casa Pinardi tinha começado uma nova aventura
para a mãe de D. Bosco. Seria a mãe de muitos jovens. Daí que os rapazes começaram a chamar a mãe
de D. Bosco como “Mãe Margarida”.

ORAÇÃO
Rezemos hoje a Nossa Senhora, mãe de todos os homens para que nos ilumine com o seu exemplo de
entrega e dedicação.
Avé-Maria…Nossa Senhora Auxiliadora…Rogai por nós! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

