
 
 

 
2ª Feira, 09 de janeiro de 2023 

SOCIEDADE DA ALEGRIA 
 

Música  | D. Bosco, somos os teus jovens - YouTube  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.   
Entrámos na 2.ªsemana do mês de D. Bosco. Vamos, durante estes dias, 
contar-vos mais alguns episódios da vida deste santo que é um grande 
exemplo para nós. 
  
João convivia e estudava com muitos meninos pobres. Entre eles havia 
aqueles que se portavam bem, mas outros nem tanto. 
João via aqui uma oportunidade de cativar aqueles que se portavam 
menos bem. Os colegas passaram a procurá-lo com frequência durante os 
recreios para aprender, para brincar e, simplesmente, pela sua boa 
companhia. Assim, formaram uma espécie de grupo a que chamaram 
“Sociedade da alegria”, que tinha três regras: 
1ª. Não dizer nenhuma asneira ou fazer má ação; 
2ª. Cumprir os seus deveres escolares e religiosos; 
3ª. Ser sempre alegres. 
Brincavam, conversavam, liam histórias, aconselhavam-se uns aos outros 
e, por fim, acabavam sempre com uma oração. 
 

Faz os outros alegres | Como podemos ajudar os outros a serem 
melhores? Como podemos ajudar os outros a crescer no bem?  
   
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WUk3qJEtgBE&list=PLvzOuv575SGKPYC0jtNtPQ_naLZvASRV9&index=2


 

 
 

Celebra… | … Ficando atentos aos outros e quando virmos algum a 
ser menos bom, aproximemo-nos dele e ajudemo-lo a compreender que a 
alegria de viver com Jesus vem sempre de um coração que gosta de fazer 
o bem. 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que nos amas sempre, ajuda-nos a ter um 
coração disponível para ajudar os outros a crescer no bem. | Pai nosso… | 
S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
  



 

3ª Feira, 10 de janeiro de 2023 
CATIVAR OS AMIGOS PELAS COISAS BOAS 

 

Música  | Pai e mestre dos jovens - YouTube  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.   
Todos sabemos que João Bosco foi um rapaz inteligente e atento às 
necessidades dos colegas e que ajudava, principalmente, aqueles que 
tinham mais dificuldades. Por essa razão, João era admirado pelos seus 
colegas. Cada vez mais, eles queriam ser seus companheiros e amigos. 
Como ele era muito bom aluno, pediam-lhe ajuda: 
-Olha, João, não percebemos bem a matéria da aula de hoje. Podes ajudar-
nos?  

 

Faz os outros alegres | Que pensam que fazia João Bosco?  
Ele gostava de estudar e os colegas sabiam que podiam contar com ele 
para o que precisassem. Não pensava só em si, mas sabiam que ele era 
seu amigo! Um amigo é alguém que se pode confiar e que sabemos que 
está disponível para nós, quando mais precisamos.  
   

Celebra… | … Sendo amigo de algum colega vosso. Estejam atentos a 
quem precisa de alguma coisa e façam-se presentes.  
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que nos ensinas como ser amigos de 
verdade, ajuda-nos a sê-lo durante o dia de hoje.  | Pai nosso… | S. João 
Bosco, rogai por nós.    
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JtJoDYJq_j8


 

4ª Feira, 11 de janeiro de 2023 
AFASTAR-NOS DAS MÁS COMPANHIAS 

 

Música  | Himno Bienvenido Don Bosco (HD) - YouTube  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje queremos falar-vos de uma pessoa que foi muito 
importante na vida de João Bosco e que muito esteve presente. Sabem 
quem é? 
Mãe Margarida tinha receio que o seu filho se perdesse com os colegas 
que faziam travessuras. Uma vez disse-lhe: 
“João, deves afastar-te sempre das más companhias”. 
 

Faz os outros alegres | Sabem o que fez João Bosco? Explicou à sua 
mãe que quando eles estavam com ele, eles não faziam asneiras.  
  

Celebra… | … sendo uma boa companhia para algum colega que não 
esteja a mostrar o seu melhor. 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-nos a ser bons amigos uns para os 
outros e que saibamos afastar-me do mal. | Pai nosso… | S. João 
Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI


 

5ª Feira, 12 de janeiro de 2023 
SABER BRINCAR FAZ-NOS ALEGRES 

 

Música  | D. Bosco - Pai de muitos filhos - YouTube   
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Quem gosta de brincar!? Pois é, todos gostamos de estar com os 
amigos. E porque será que isso é bom? [ouvir as respostas] Porque nos 
deixa felizes! Ficamos contentes! 
 
Com João Bosco também era assim: gostava de brincar com os colegas, 
mas queria que todas as brincadeiras que se tivessem provocassem alegria 
em todos. Por essa razão, por querer ser feliz, gostava de ajudar todos 
aqueles que ainda não sabiam, a brincar! 

 

Faz os outros alegres | E como é convosco? Sabem brincar? Deixam 
os outros felizes quando brincam convosco? Ajudas os outros a brincar 
bem ou és daqueles que chateia e aborrece os outros?  
  

Celebra… | …brincando bem no dia de hoje e deixando um sorriso no 
rosto dos colegas com quem brincarem. 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que também gostavas de brincar, ensina-
nos a deixar alegria no coração de quem brinca connosco. | Pai nosso… | 
S. João Bosco, rogai por nós.    

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

https://www.youtube.com/watch?v=xvLu2gmNsx4


 

 
6ª Feira, 13 de janeiro de 2023 

TEMPO PARA JESUS 
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia. Neste próximo domingo recordamos e iremos celebrar, para 
quem participar na Eucaristia, o Batismo de Jesus. Sabemos como é 
importante este momento na vida de cada um!  
  
Para os que já são baptizados, sabemos que começamos a pertencer à 
família de Deus e que seremos irmãos de Jesus. Esta é a maior alegria que 
podemos receber e um momento que deve marcar o nosso coração com 
uma alegria imensa. Vamos escutar como foi o de Jesus: 
 
Evangelho segundo S. João (Jo 1, 29-34) 
No dia seguinte, ao ver Jesus, que se dirigia para ele, exclamou: «Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!  É aquele de quem eu 
disse: 'Depois de mim vem um homem que me passou à frente, porque 
existia antes de mim.' Eu não o conhecia bem; mas foi para Ele se 
manifestar a Israel que eu vim baptizar com água.» 
João testemunhou: «Vi o Espírito que descia do céu como uma pomba e 
permanecia sobre Ele. E eu não o conhecia, mas quem me enviou a 
baptizar com água é que me disse: 'Aquele sobre quem vires descer o 
Espírito e poisar sobre Ele, é o que baptiza com o Espírito Santo'. Pois bem: 
eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus.»  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMm7PcwLk4c


 

Faz os outros alegres | O que compreenderam desta passagem? 
[ouvir as respostas] Jesus é chamado, por João, de “Cordeiro de Deus”.  
- O seu primo João sabe que está para vir alguém maior que ele e que vem 
da parte de Deus.  
- Este nome quer significar que ele sabe que é Jesus o enviado.  
- Deus enviou o Seu Filho para habitar junto de nós e para mostrar-nos o 
Seu amor.  
   
  

Celebra… | … agradecendo a Deus pelo dom da vida dado por Deus e 
pelo batismo que nos torna participantes da Sua família.  
   
 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, agradecemos-Te a oportunidade de nos 
aceitares na Tua família. Faz que cresçamos sempre mais parecidos 
conTigo.  | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 


