
 

2ª Feira, 16 de janeiro de 2023 
A AMIZADE  

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=xo3dijp_E0A&t=39s 
 

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

Bom dia.  Hoje queremos falar-vos de um valor muito bom e importante: 
A AMIZADE! Também para João Bosco a amizade era muito importante. 
Ele teve muitos e bons amigos na escola.  
Queremos recordar-vos que na amizade se aprende muito! Vejam este 
vídeo e depois digam o que se pode aprender! 
  
 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OgGG7g5WQmE 
 

Faz os outros alegres | O que se pode aprender com este vídeo? 
[ouvir as respostas] A amizade é algo muito precioso.  
- Mas, às vezes, parece que há colegas que não querem ser nossos amigos.  
- Somos todos diferentes e, em alguns momentos, parece ser complicado 
aceitar os outros como são.  
- João Bosco diz-nos que quando os aceitamos como são, descobrimos 
uma grande amizade.   
  

Celebra… | … tentando aproximar-vos de alguém com quem nem 
sempre difícil de brincar, de conversar, … fica o desafio! 
   
Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que sabes o valor da amizade, ajuda-nos 
a construir verdadeiras amizades, onde nos aceitemos. | 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=xo3dijp_E0A&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=OgGG7g5WQmE


 

3ª Feira, 17 de janeiro de 2023 
NÃO COM PANCADAS, MAS COM MANSIDÃO 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=xo3dijp_E0A&t=39s 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
 
Bom dia.  Hoje, queremos contar-vos um episódio da vida de João Bosco 
com um seu grande amigo: Luís Comollo. Escutemos. 
 
João lembra-se que um dia, uns colegas maldosos, quiseram obrigar o Luís 
Comollo a jogar à bola.  
- Ou vens ou obrigo-te a vir ao pontapé e à bofetada. – disse-lhe um deles.  
E, do nada, bateu-lhe. Luís, de cara vermelha e olhar compassivo, 
respondeu: 
- Estão contentes? Podem ir em paz. Eu perdoo-vos. 
João ainda não conhecia bem o Luís e a atitude deste novo colega, 
despertou em João o desejo de se tornar seu amigo. Mas os maltratos ao 
Luís não ficaram por aqui. Um dia, na sala de aula, voltaram a ameaçá-lo. 
João ainda tentou pará-los:  
- Ai de vocês! Ai de quem voltar a insultá-lo! 
Mas de nada serviu. Eles continuaram maltratar o Luís. João não foi de 
modos: começou a bater e a derrubar quem tentasse bater no colega. 
Nisto entrou o professor e as coisas acalmaram-se. No fim da aula, 
Comollo disse a João: 
- Amigo João. A tua força mete medo! Mas acredita em mim: Deus não te 
a deu para bateres nos colegas. Deus quer que amemos e perdoemos até 
aqueles que nos fazem mal.  
João reconheceu aqui a regra de ouro que Jesus lhe tinha aconselhado 
durante o sonho dos nove anos.  

https://www.youtube.com/watch?v=xo3dijp_E0A&t=39s


 

Faz os outros alegres | Recordam-se do sonho dos 9 anos?! O que é 
que Jesus disse a João? Qual foi a regra de ouro que Jesus aconselhou a 
João?   
- Não é com pancadas, mas com mansidão! A agressividade só gera mais 
agressividade e guerras.  
- Existe sempre outro caminho a escolher! O bem; o amor. 
  

Celebra… | … quando fizeres as pazes nos momentos de conflito 
entre colegas ou até em casa. Que sejamos capazes de optar pelo bem. 
 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, queremos seguir os Teus conselhos e seguir 
o Teu exemplo: sermos pacificadores no meio da agressividade. Ajuda-nos 
a ser pessoas de reconciliação.  | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por 
nós.    
  

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

 
 



 

4ª Feira, 18 de janeiro de 2023 
DEUS PERDOA-NOS SEMPRE 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Lembram-se do nome do amigo de João Bosco que falamos 
ontem?! O que aconteceu? [ouvir as respostas] 
Hoje convidamos-vos a pensar naquelas vezes em que não conseguimos 
perdoar os outros. Como é que nos sentimos? Bem ou mal ao recordar 
isso? 
Mas há um segredo para ultrapassar isso. Querem saber como? Vamos 
escutar o conto. 
 

A chave da corrente 
Um dia um jovem rapaz foi ter com o mestre e disse-lhe: 
- Mestre, hoje estou muito zangado. O meu amigo traiu-me. Fez-me uma 
coisa muito grave e só me apetece vingar-me e fazer-lhe o mesmo. O que 
posso fazer para ficar em paz? 
- Pede-lhe perdão! – respondeu o mestre. 
- Perdão?! Mas foi ele que me ofendeu. Ele é que tem de me pedir 
perdão! 
- Mas ele não tem a chave! 
- A chave?! Qual chave, mestre? 
- Imagina: Sempre que pensas nele, sentes-te mal. Estás ligado a ele por 
uma algema invisível. Mas, para te libertares, precisas de uma chave. Essa 
chave é o perdão. Ao pedires perdão, ficas livre dessa algema e nunca 
mais te vais sentir mal, porque fizeste a tua parte. 
- E ele? – perguntou o rapaz. 
- Ele… se ele não tiver a chave do perdão, vai continuar preso à algema e a 
sentir-se mal por não te ter pedido perdão. 
 
 



 

 

Faz os outros alegres | Luís Comollo dizia a João Bosco que “Deus 
quer que amemos e perdoemos até aqueles que nos fazem mal.” 
- Também Jesus perdoou àqueles que lhe fizeram mal. 
- Acreditem que se perdoarmos sempre, seremos muito mais felizes. 
 
  

Celebra… | … ao perdoares os teus colegas. 
   
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, aumenta o nosso coração para que sejamos 
capazes de perdoar como Deus perdoa. | Pai nosso… | S. João 
Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

5ª Feira, 19 de janeiro de 2023  
III DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=PjbVmI47ca8  

 

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

Bom dia. Assim como Luis Comollo e João Bosco se sentiram-se chamados 
por Jesus, também nós, somos chamados para O levarmos até aos nossos 
amigos, colegas e familiares.  Escutemos o evangelho de domingo. 

 

Evangelho segundo São Mateus (Mt 4,12-23) 

 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a 
Galileia. Desde então, Jesus 
começou a pregar: «Arrependei-vos, 
porque está próximo o Reino dos 
Céus». Caminhando ao longo do 
mar da Galileia, viu dois irmãos: 
Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André, que lançavam as redes ao 
mar, pois eram pescadores. Disse-
lhes Jesus: «Vinde e segui-Me, e 
farei de vós pescadores de homens». 

Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. 
Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, 
proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e 
enfermidades entre o povo.    
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PjbVmI47ca8


 

 
 

Faz os outros alegres | Deus chama-nos para sermos felizes e 
ajudarmos as outras pessoas a serem felizes. 
   

Celebra… | … cada vez que fizeres o bem que Jesus te pede. Nesse 
momento estarás a cumprir a tua missão. 
  
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, ajuda-nos a pedir perdão e a não esperar só 
que nos peçam. Faz crescer em nós a humildade, pois é a maior atitude de 
quem é amigo de Jesus. | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

6ª Feira, 20 de janeiro de 2023 
LAURA VICUNHA 

 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje queremos falar-vos de uma jovem que foi aluna na escola 
salesiana das irmãs na Argentina: Laura Vicunha. Quem é que já ouviu 
falar dela? [dedos no ar] Hoje vamos conhecê-la melhor. 
 

História de vida 

Nasceu no dia 05 de abril de 1891, no Chile. 

Sem pai, a mãe de Laura é obrigada a encontrar 

trabalho. Nesse novo trabalho, apaixona-se 

pelo patrão e passa a viver com ele.  

No ano de 1900, Laura começa a estudar no 

colégio das irmãs Salesianas, FMA, na 

Argentina. Para ela, foi o tempo mais feliz de 

sua vida. 

O dia da sua Primeira Comunhão marcou-a de 

tal forma que escreveu, num pequeno caderno, 

o seu propósito de vida: “Oh, meu Jesus, eu 

quero amar-te e servir-te por toda a minha 

vida.” 

Um dia, quando ouviu falar dos pecados que ofendem a Deus, Laura 

percebe que a mãe vive em pecado. Prometeu, por isso, rezar muito a 

Deus para que a mãe mudasse de vida. Mais tarde, ao passar férias com a 

mãe, percebe que ela sofre maus-tratos. 

Em 1903, Laura fica gravemente doente. Percebendo que a sua vida estava 

a terminar, fez um pedido especial à mãe: “Mãe! Já há algum tempo que 



 

me ofereci a Jesus. Ofereci a minha vida por ti, para que não peques mais 

e vivas feliz.” A mãe de Laura, em lágrimas, beija as mãos da filha e 

promete-lhe mudar de vida. Com esta alegria, Laura partiu para o céu.  

Hoje, a Igreja diz que Laura Vicunha é Bem-aventurada, junto de Deus. Ou 

seja, é um feliz testemunho que cuida de nós lá do céu. 
 

 Música  | https://www.youtube.com/watch?v=LL83zXCpf6A&t=5s 
 

Faz os outros alegres | A vida de Laura é uma história de amor e de 

sacrifício; de ternura de Deus e modelo para os mais novos.  

- Ela entregou a sua vida a Jesus, para que a sua mãe mudasse de vida e 

fosse feliz.  

- Que pedidos fazemos a Jesus? 

   

Celebra… | …sempre que Jesus escutar os pedidos que fazemos pela 
felicidade das pessoas. 
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, obrigado pelo testemunho de vida de Laura 
Vicunha. Faz que possamos imitá-la. | Pai nosso… | Beata Laura 
Vicunha, rogai por nós.    
  

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

https://www.youtube.com/watch?v=LL83zXCpf6A&t=5s

