28 de outubro
MÊS DA SANTIDADE
Bom dia! Nesta semana celebraremos a Festa da Santidade Juvenil. É uma semana para sentirmos este
convite a sermos santos. Preparemo-nos esta semana para viver esta Festa com maior alegria e
intensidade. Vamos ouvir um episódio da vida de São Domingos Sávio, um aluno de D. Bosco.
Texto
No Oratório, depois do jantar e durante o recreio, muitos jovens reuniam-se à volta de D. Bosco, que lhes
falava amigavelmente. Alguns faziam perguntas e ele a todos respondia com a amabilidade de um pai.
Domingos queria sempre estar muito perto dele para não perder nenhuma das suas palavras. Alguns
colegas, às vezes afastavam-no, mas ele mesmo assim era persistente e aproximava-se para escutar D.
Bosco.
Uma vez, tratava-se de explicar o significado dos nomes. Domingos, sempre muito atento, perguntou:
- Que significa “Domingos”?
D. Bosco respondeu:
- “Domingos” significa «do Senhor».
Ele imediatamente respondeu:
- Então tenho razão em pedir-lhe que me ajude a ser santo. Até o meu nome diz que eu sou «do Senhor».
Não ficarei contente enquanto não me tornar santo.
D. Bosco, falando com Domingos, ia insistindo que a vontade de Deus consistia no cumprimento do dever
de cada dia.
Reflexão


Antigamente, as pessoas escolhiam os nomes das crianças de acordo com alguma situação das suas
vidas. Por exemplo: Moisés quer dizer “salvo das águas”; Isaac “aquele que ri”; João “amigo de
Deus”; Sara significa “princesa”, Maria “pura”. Sabem o significado do vosso nome?



Domingos ficou contente por o seu nome revelar o seu maior desejo: “ser de Deus”, ou seja, ser
santo.

Oração:
- Peçamos a Deus que nos ajude a sermos muito Seus amigos e a estarmos sempre disponíveis a ajudar
os outros.
Pai Nosso… Nossa Senhora Auxiliadora... Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

BOM DIA PARA TODOS!
PARA AS MISSÕES
AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra

29 de outubro
DIGNIDADE HUMANA
Bom dia! Será que somos indiferentes ao que acontece aos outros? Escutemos o conto.
Texto
Numa aula, o professor começou por ler uma notícia do jornal que contava como, num cenário de guerra,
um grupo de camponeses tinham sido presos e mal tratados. Numa outra página, a notícia de prisioneiros
que tinham passado meses sem praticamente comer.
Quando terminou a leitura, pareceu-lhe que ninguém tinha ficado impressionado. Todos permaneceram
insensíveis. Estavam, verdadeiramente, acostumados a ouvir falar de tragédias!
Ao ver isto, o professor pegou num isqueiro e numa nota de cinquenta euros. Depois, pegou fogo à nota,
perante a admiração dos seus alunos. Um deles, disse:
- Senhor professor, isso não se faz! Essa nota valia muito!
O professor deixou-os falar e, no final, disse-lhes:
- Ficaram mais impressionados com uma nota a arder do que com o sofrimento de pessoas humanas.
Acham, porventura, que uma vida humana não vale mais do que a maior fortuna?
Ao ouvirem estas palavras, olharam uns para os outros e fez-se silêncio na aula. O professor concluiu:
- A vida humana vale mais do que todo o ouro do mundo. E é com toda a facilidade que nos esquecemos
disso por causas tão relativas como o dinheiro, o petróleo, os diamantes, etc.
Reflexão
 Seremos capazes de transformar o mundo quando estivermos atentos às coisas que acontecem
com as pessoas ao nosso lado e estivermos disponíveis para ajudar a melhorar a situação.


Ser santo é ter este coração que nada dos outros lhe é indiferente. O santo nunca fica de braços
cruzados. Todos somos precisos!

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

BOM DIA PARA TODOS!
PARA AS MISSÕES
AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE.

Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra

30 de outubro
FERNANDO CALÓ
Bom dia! É verdade que quando falamos de santidade juvenil salesiana pensamos logo em São Domingos
Sávio que falamos segunda- feira. Mas a Família Salesiana tem outros jovens, que são lembrados em todo
o mundo como exemplos cristãos de fé e amor a Deus. Um deles foi Fernando Caló, um ex-aluno da escola
salesiana do Estoril.
Texto
Fernando teve uma infância difícil e passou por vários orfanatos.
Aos oito anos entrou na Escola Salesiana do Estoril. Depois da
instrução primária, passou a frequentar a Escola dos Salesianos
em Lisboa.
A maneira de ser de Fernando não tinha nada que se parecesse
com um santinho: facilmente se irritava com as repreensões e
as suas companhias eram geralmente pouco aconselháveis.
Gostava muito de jogar futebol. Quando havia desordens era
sempre um dos primeiros a ser acusado. Contudo, um padre
amigo alertou-o para os perigos que corria, e o diretor até
depositava nele alguma confiança, ao ponto de lhe fazer uma proposta: ser um bom exemplo no meio dos
colegas mais difíceis. Fernando aceitou o desafio e era notório o seu empenho em mudar de vida. Também
os seus colegas notaram esta transformação.
A sua maior proeza foi fazer com que a mãe voltasse a ir à missa dominical, pois há muitos anos que ela
não frequentava a igreja.
Uma vez, um companheiro lembrou-se de lhe perguntar:
- “Ó Fernando, e se fosses agora para o Céu?”
- “Estou preparado... A verdade é que também se joga futebol no céu”.
Reflexão




A vida de Fernando Caló mostra-nos que também podemos ser santos.
Ele soube mudar as suas más atitudes mas continuou a ser um rapaz cheio de energia e igual a nós.
Tinha muito amor a Jesus e por isso vivia a vida serenamente sabendo que o Céu era algo que não
precisava de ter medo. Jesus estaria lá e seria um lugar cheio de alegria.

Oração
- Peçamos a Nossa Senhora a graça de caminhar para a santidade como Ela e Fernando Caló o fizeram.
Avé- Maria… Nossa Senhora Auxiliadora…. Rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Nota: Dia 1 de novembro lembra-te que é dia de Todos os Santos e tu estás em festa.
Dia 2 de novembro rezamos e recordamos os que já se encontram junto de Deus; é o dia dos Fieis
defuntos.

BOM DIA PARA TODOS!
PARA AS MISSÕES
RECOLHA DE AJUDA: CONTAMOS COM A TUA GENEROSIDADE
Eis-me aqui! Faça-se em mim segundo a Tua palavra

