
 

 
3ª Feira, 03 de janeiro de 2023 

JANEIRO, MÊS DE DOM BOSCO 
 

Música  | Clicar em Lista de músicas 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia e bom ano.  É com grande alegria que começamos mais um ano e 
fazemo-lo da melhor forma. O mês de janeiro é um mês muito especial para 
nós, porque é o mês dedicado a São João Bosco. E, por isso, todos os dias 
vamos saber um pouco mais sobre a sua vida. 
Certamente nos recordamos que, João Bosco nasceu numa aldeia no norte 
de Itália, no seio de uma família de camponeses. Um dia teve um sonho em 
que lhe apareceu Jesus e Nossa Senhora. Desde aí, ele soube que tinha de 
ser bom e estabelecer a paz entre todos os meninos e meninas.   
 

Entre os livros e a enxada 
  
Um dia, ao regressar da missa, Joãozinho 
cruzou-se com um padre chamado D. Calosso. 
- Estiveste na missa? Percebeste alguma coisa 
do que eu falei? - perguntou a João. 
- Recordo muito bem. Se quiser repito tudo o 
que disse. – respondeu confiante. 
Ao conversar com João, o padre Calosso apercebeu-se que ele era um 
menino muito especial, atento, interessado e que aprendia com muita 
facilidade. E perguntou: 
- Gostavas de estudar e saber mais ? 
- Muito, quero muito!! – disse entusiasmado. 
- E porque é que queres estudar? 
- Para ser padre. – respondeu Joãozinho. 
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- Diz à tua mãe que venha ter comigo. Acho que posso ajudar-te. 
Com a autorização da mãe, Joãozinho começou a encontrar-se com D. 
Calosso para aprender gramática e mais algumas coisas. Todos os 
momentos eram oportunos para João ler e estudar. Contudo, ele não 
deixava de ajudar no campo. 
    

Faz os outros alegres | Naquele tempo era habitual os filhos ajudarem 
os pais, desde pequenos, nos seus trabalhos. Nem todos iam à escola e, 
aqueles que iam, apenas frequentavam os primeiros anos. 
- Joãozinho tinha muita vontade de saber mais e, por isso, como vimos, 
estudava e ajudava em casa.   
- Com João Bosco aprendemos que estudar é muito importante, mas que 
também devemos ajudar nas tarefas de casa. 
  

Celebra… | … e agradece o facto de poderes estudar e ajudar lá em 
casa. Há meninos e meninas, de outros países, que não têm essa sorte. 
Hoje também rezamos por eles.   
   
Vamos rezar! | São João Bosco, tu que ajudaste os meninos mais pobres, 
pedimos-te que, daí do céu, olhes pelas crianças que não podem andar na 
escola e não têm uma família ou um lar que os acolhe. | Pai Nosso… | São 
João Bosco, rogai por nós.    

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

 
 
 
 
 
 



 

4ª Feira, 04 de janeiro de 2023 
A IMPORTÂNCIA DE APRENDER 

 

Música  | Clicar em Lista de músicas 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Como sabemos, João Bosco gostava muito de estudar e de ler. 
Para ele, estudar era muito importante. Ele sabia que, sabendo mais coisas, 
tendo mais conhecimentos, podia ajudar as outras pessoas a ser mais 
felizes.   
  

 
Vídeo 

(Clicar na imagem) 
 

 
    

Faz os outros alegres | No vídeo vimos como aquelas pessoas mais 
crescidas, que estudaram e arranjaram uma profissão, puderam ajudar 
aquelas crianças. 
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- Já crescido, João Bosco também ajudou jovens, que não sabiam ler nem 
escrever, a ter uma profissão e a defender os seus direitos. 
- Hoje, temos escolas salesianas espalhadas pelo mundo inteiro, graças a 
Dom Bosco. 
     

Celebra… | … a importância que a educação e as escolas têm para o 
futuro melhor na vida das pessoas.  
 
Vamos rezar! | Obrigado, São João Bosco, pela atenção e preocupação que 
tiveste com os mais pobres para que tivessem uma casa e uma escola para 
aprender. Obrigado, Jesus, pela escola onde estudamos.  | Ave, Maria… | 
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

5ª Feira, 05 de janeiro de 2023 
DEUS CHAMA-NOS A SEGUI-LO 

 

Música  | Clicar em Lista de músicas 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Joãozinho queria estudar para um dia poder ser padre. No sonho 
que teve aos nove anos, Jesus e Nossa Senhora disseram-lhe que ele ia ter 
uma missão muito importante no meio dos jovens pobres e abandonados. 
Ressoava no seu coração as palavras da sua mãe Margarida: “Quem sabe se 
um dia não serás padre!” 
Deus também nos chama. Vamos ouvir como é que Joãozinho Bosco 
começou a estar atento à voz de Deus. 

 
A presença do Senhor 

Margarida, cheia de tanto trabalho, arranjava tempo para ser a catequista 
dos seus filhos. 
Ao fim do dia, contemplando o céu estrelado do alto da colina dos Becchi, 
dizia-lhes: 
- Olhai para as estrelas. Quem criou o sol e as estrelas foi Deus. Ele ama-nos 
muito. 
Quando, na Primavera, os prados se cobriam de flores, dizia-lhes: 
- Quanta beleza! Tudo o que é belo nos fala de Deus. 
Chegava o Verão e com ele as colheitas. Margarida pensava em Deus e dizia-
lhes:  
- Tudo o que colhemos é dom de Deus. 
Por vezes, as tempestades ou as pestes estragavam as plantações. 
Margarida dizia: 
- O Senhor dá-nos, o Senhor tira. Seja louvado o nome do Senhor. 
Com a ajuda da mãe, Joãozinho aprendeu a fazer o sinal da cruz, a rezar o 
Pai-nosso, o Ato de fé, a recitação do terço. 
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Foi a mãe que o preparou para a primeira confissão e o acompanhou à 
igreja. 

(70 dias com Dom Bosco, n. 3)  
    

Faz os outros alegres | Foi a Mãe Margarida que ensinou João Bosco 
a rezar a Jesus e a Nossa Senhora e a estar atento aos seus ensinamentos. 
- E a nós, quem é que ouvimos falar de Jesus? [ouvir as respostas]  
- Jesus fala-nos de muitas maneiras e através de muitas pessoas [dar alguns 
exemplo]. Só temos de estar atentos. 
  

Celebra… | … a amizade com Jesus. Ele chama-nos a ser seus amigos, 
a fazer o bem, a partilhar com os outros, a fazer os outros felizes.  
  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos e o nosso coração para 
Te podermos escutar e conhecer-Te melhor. | Pai nosso… | São João 
Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

6ª Feira, 06 de janeiro de 2023 
DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR 

 

Música  | Clicar em Lista de músicas 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Hoje é dia 6 de janeiro. Tradicionalmente, em muitos países, 
celebra-se o Dia de Reis, ou seja, o dia em que os reis magos viram Jesus e 
reconheceram-n´O como Deus. Da passagem bíblica sobre esta visita há 
algo que impressiona. Escutemos.   

Do Evangelho de S. Mateus (Mt 2, 1-12) 

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando 
chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Oriente. «Onde está - 
perguntaram eles - o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-I'O». 

Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e enviou os Magos a 
Belém, dizendo-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; 
e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-I'O». 

Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no 
Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o Menino. 
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se 
diante d'Ele, adoraram-n'O. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-
Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para não 
voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro 
caminho.  
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Faz os outros alegres | Se fossemos os magos, o que faríamos? 
Regressávamos até Herodes para contar onde Jesus estava ou seguíamos 
outro caminho?! 
- Os Reis Magos gostaram muito de estar com Jesus. A sua vida mudou 
depois daquele encontro; ficaram cheios de amor e bondade no coração.   
- Por causa disso, decidiram ir por outro caminho, para não se encontrarem 
com Herodes. 
- Também nós, quando estamos com Jesus, não queremos voltar a fazer 
maldades. 
  

Celebra… | … o encontro com Jesus, sendo bons e alegres uns para os 
outros. Em vez de te zangares com um colega, façam as pazes e deem um 
abraço.  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, que trazes paz ao nosso coração, ajuda-nos a 
fazer o bem e nunca o mal. | Pai Nosso… | São Domingos Sávio, rogai por 
nós.    
  

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

 


