
 

2ª Feira, 23 de janeiro de 2023 
CHAMAMENTO DIVINO 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Entrámos agora na 3.ª semana deste mês tão salesiano e 
aproxima-se rapidamente a festa de D. Bosco. Descubramos mais alguns 
acontecimentos da vida de João Bosco. 
 

Um desejo quase impossível 
João Bosco queria muito ser padre. Sabia que Deus lhe pedia para 
entregar a sua vida à Igreja. Não sabia como, nem onde, nem com que 
dinheiro, a sua única certeza era a vontade de Deus a seu respeito – ser 
sacerdote. Com 19 anos, esta vontade mantinha-se. Mas para o conseguir 
tinha de continuar a estudar. E como o fazer? A família não tinha 
condições para o ajudar nisso e parecia uma vontade impossível de 
realizar! 
 

Faz os outros alegres | Apesar de tudo, João sabia que Deus não o 
iria abandonar. Ele acreditava muito! Afinal, era Deus quem lhe pedia que 
ele fosse padre, que dedicasse a sua vida a Jesus.   
- Também nós devemos acreditar muito que Deus nos vai ajudar a ser 
felizes. 

Celebra… | … pedindo a Deus alguma coisa que não nos seja 
permitido realizar sozinhos. Pede com muita confiança sabendo que só Ele 
poderá ajudar! 
  
Vamos rezar!  | Senhor Jesus, Tu que és o único a realizar impossíveis, 
ajuda-nos a descobrir a Tua vontade a nosso respeito.  | Pai nosso… | S. 
João Bosco, rogai por nós.    

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



 

 
3ª Feira, 24 de janeiro de 2023 

S. FRANCISCO DE SALES 
 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8&t=51s  
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje é dia de São Francisco de Sales! Sabem quem é este santo?  
 

Nasceu no dia 21 de agosto de 1567, 
pertencia a uma família nobre, no 
reino da Sabóia, situado entre a 
França, a Itália e a Suíça. Estudou num 
colégio em Paris e na Universidade de 
Pádua.  

Para o seu pai, foi uma grande deceção 
Francisco ter preferido ser padre em 
vez de ter uma profissão que lhe desse 
prestígio e dinheiro. 

Já padre, o bispo enviou-o como jovem missionário. Mais tarde foi bispo 
de Genebra em 1602 e a sua diocese tornou-se muito famosa na Europa, 
por Francisco ensinar muito bem e por ter as igrejas muito bem 
organizadas.  

São Francisco de Sales também foi conhecido pela sua vida de 
simplicidade, por ajudar os mais pobres, pela alegria e pela força com que 
animava os mais tristes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9K_-AKMnur8&t=51s


 

Faz os outros alegres | Dom Bosco deu-nos esse nome para nos 
lembrarmos sempre da bondade e caridade de São Francisco de Sales. 
 

Celebra… | …  pedindo a Dom Bosco que nos mostre o caminho da 
santidade e que nos ajude a ser cada vez mais caridosos com todos os que 
nos rodeiam. 
  
Vamos rezar! | Senhor Jesus, por intercessão de João Bosco, pedimos-Te 
que nos ajudes a ser mais caridosos uns com os outros. | Pai nosso… | S. 
João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

4ª Feira, 25 de janeiro de 2023 
AO REZAR, JESUS FICA ATENTO AOS NOSSOS PEDIDOS 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=55GzK2z9t44 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje começa a Semana de Oração pelos Consagrados. Sabem o 
que são consagrados? [ouvir as respostas] São aquelas pessoas que 
dedicam a sua vida a Deus, estando ao serviço dos outros. Por exemplo: a 
família salesiana tem homens e mulheres, que não são casadas e vivem 
em comunidade, para fazer bem aos jovens.  

 
Vídeo 

Clicar em https://bit.ly/3IZv9kb 

Faz os outros alegres | Além da família Salesiana, criada por Dom 
Bosco, existem muitas outras comunidades que vivem da mesma forma. 
- A igreja convida-nos a rezar por todos elas e também por aquelas 
pessoas que desejam viver dessa forma. 
 

Celebra… | … pedindo a Jesus a capacidade de saber escolher o 
melhor caminho. 
 
 Vamos rezar! | Senhor Jesus, Tu que sabes tudo e tudo escutas, dá-nos a 
capacidade para encontrar a felicidade, seguindo os teus 
ensinamentos. | 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=55GzK2z9t44
https://bit.ly/3IZv9kb


 

 

5ª Feira, 26 de janeiro de 2023 
O QUE DEUS QUER PARA MIM? SER FELIZ! 

 

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

Bom dia.  Deus quer que sejamos felizes. É o Seu principal desejo! 
Também Dom Bosco era um homem que fez de tudo para ver os jovens 
felizes; deu toda a sua vida para que eles se sentissem amados por Deus.  
Vamos escutar e aprender esta música… é uma boa forma de começar o 
dia e nos lembrarmos que Cristo nos chama para sermos felizes! 

 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=PkcZPRDFSbI 
 
Em silêncio, sem se impor 
Escuto a voz da Palavra 
Que soletra o meu nome e me abraça com ternura 
Em silêncio sem se impor 
 

Aqui estou eu, mergulhado no amor 
Escuto, decido, ponho-me a mexer 
É Cristo que me chama a ser feliz (2x) 
 

Descobrindo em profecia 
Aprendo a voz do Espirito 
E leio por dentro onde e para quê de mim 
Descobrindo em profecia 
 

Refrão  
 
 

Na alegria e no encontro 
Entrego o coração aberto 
A vocação é hoje e o medo não me detém 
Na alegria e no encontro 
Refrão 

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


 

 
(…instrumental) 
Refrão  

Faz os outros alegres | Sabemos que só podemos ser felizes quando 
fazemos os outros felizes. Ora bem, este é o início de algo.  
- Que saibamos escutar o que Jesus nos convida a viver todos os dias. 
   

Celebra… | …   fazendo algo a um colega, sabendo que lhe vamos 
deixar um sorriso no rosto.  
 
Vamos rezar! | Senhor Jesus, todos queremos ser felizes. Ajuda-nos a 
estar atentos aos outros e a perceber o que posso fazer para os deixar 
felizes. | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 

  



 

6ª Feira, 27 de janeiro de 2023 
TEMPO PARA JESUS 

Música  | https://www.youtube.com/watch?v=xTTsLxu4HRs 
 

 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
  
Bom dia.  Hoje é dia de escutar o que Jesus nos quer dizer no evangelho 
de domingo. 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 
Rodearam-n'O os discípulos e Ele começou a ensiná-los, dizendo: 
«Bem-aventurados os pobres em espírito,  
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 
Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, 
porque deles é o reino dos Céus. 
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra 
vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 

  
    

https://www.youtube.com/watch?v=xTTsLxu4HRs


 

Faz os outros alegres | A palavra “bem-aventurado” significa “feliz”! 
- Como é que um pobre é feliz? Quando vê Jesus em alguém que o ajuda. 
- Como é que alguém que chora é feliz? Quando vê Jesus em quem o 
consola. 
- Como é que os que têm fome e sede são felizes? Quando veem Jesus em 
quem lhes dá de comer e beber.  
- Jesus diz que são “felizes” os pobres, os que choram, os que têm fome e 
sede, porque têm o coração mais simples para ver Jesus no dia a dia. 
- Quem só pensa na riqueza, não pensa em Jesus.   
  

Celebra… | … fazendo na catequese um cartaz com as bem-
aventuranças para que, aprendendo, as possamos viver no dia a dia. 
    
Vamos rezar! | Senhor Jesus, faz-nos verdadeiros anunciadores das bem-
aventuranças e que elas sejam a força de que precisamos para sermos 
felizes. | Pai nosso… | S. João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 


