
 

 

 
2ª Feira, 09 de janeiro de 2022 

OS QUATRO AMORES DE D. BOSCO: JOVENS 
 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje é segunda-feira. Dom Bosco foi um homem de muita 
sensibilidade humana.  O seu coração era cheio de amor. A sua vida gira em 
torno dos seus quatro amores: Jesus, Nossa Senhora, a Igreja (Papa) e os 
Jovens. Agora centramo-nos no seu desejo de ajudar os Jovens: “Até o meu 
derradeiro respiro será em favor desses amigos meus.” 
  

Dom Bosco: Sacerdote dos Jovens 
 

Até ser padre, D. Bosco conhecia apenas a 
pobreza dos campos. Não sabia o que era a 
miséria das periferias das cidades. Ficou 
chocado: os arredores das cidades eram 
zonas onde os jovens vagabundeavam pelas 
ruas, prontos para o pior. Filhos de famílias 
pobres, muitas vezes desempregadas, 
andavam à procura de qualquer trabalho 
para sobreviver. Via-os a trepar os andaimes 
das construções, a serem criados nas lojas, a limpar chaminés, a jogar a 
dinheiro, prontos a qualquer coisa para subir na vida.  

Para trabalhar nas fábricas iam também as crianças, e a sua vida tornava-se 
sem sentido. O cansaço, o sono, provocavam frequentes acidentes de 
trabalho.  

D. Bosco tentava aproximar-se deles e eles afastavam-se desconfiados. 
Eram os «lobos», os animais selvagens do seu sonho. 



 

Bandos de jovens vagueavam pelas ruas, sobretudo ao domingo. Dom 
Bosco faz rapidamente as contas e conclui: «Aqueles rapazes têm 
necessidade duma escola e dum trabalho que lhes abram perspetivas de um 
futuro mais seguro; têm necessidade de poderem ser rapazes, isto é, de 
soltar a sua vontade de correr, de saltar, de brincar, de viver; têm 
necessidade de encontrar-se com Deus, para serem felizes». 

(adaptado de Terésio Bosco, S. João Bosco, uma nova biografia, pp. 95-
96.101-102) 

    

 Aprende a viver |   Foi pela juventude nas prisões, nas ruas, nos lares 
desfeitos, à beira da marginalidade, que Dom Bosco doou a sua vida.  Dizia-
lhes: "Basta que sejais jovens para que eu os ame muito".  
- As nossas escolas salesianas são resultado desta vontade de D. Bosco: a de 
apontar e preparar um futuro melhor para muitos jovens, de acordo com os 
princípios cristãos. 
  
 

Celebra…| … e agradece a Deus pela nossa escola, por todos os nossos 
educadores, para que continuem a ser verdadeiros pastores à semelhança 
de Jesus, o Bom Pastor. 
    
Rezemos | Hoje e sempre, quero dizer-Te ‘Sim’. Dizer ‘Sim’ e deixar os 
caminhos velhos do que é fácil; Dizer ‘Sim’ e ir ao encontro dos outros e 
encontrar-Te. Dizer ‘Sim’, sair da minha zona de conforto e tornar-me 
disponível aos que têm fome, frio e solidão. Hoje e sempre, como Dom 
Bosco, quero dizer-Te sim. | Pai Nosso… | São João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 



 

 

3ª Feira, 10 de janeiro de 2022 
O MAIOR AMOR É JESUS 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Toda a vida de D. Bosco é inspirada numa figura do Evangelho: a 
de Jesus, o Bom Pastor. O bom pastor que deixa as 99 ovelhas em segurança 
e não descansa enquanto não encontrar e trazer de volta, sobre os ombros, 
a ovelha perdida. Ele é o amigo que dá a sua vida pelos seus amigos. Vamos 
falar do precioso e maior amor de Dom Bosco: 
Jesus.  
  

 
Dom Bosco: Amigo de Jesus 

  
Naquela idade tive um sonho, que me ficou 
profundamente gravado na mente por toda a vida. 
Parecia-me estar ao pé de casa num pátio bastante 
espaçoso, onde se encontrava uma multidão de 
rapazes, que se divertiam. Alguns riam, outros jogavam, outros 
blasfemavam. Ao ouvir aquelas blasfémias, lancei-me imediatamente no 
meio deles dando murros e dizendo palavras para os fazer calar. Naquele 
momento apareceu um homem venerando, em idade viril, nobremente 
vestido. Um manto branco cobria-o por completo; mas a sua face era tão 
luminosa, que eu não conseguia fixá-lo com os olhos. Chamou-me pelo 
nome e mandou-me pôr-me à frente daqueles rapazes acrescentando estas 
palavras: “Não com pancadas, mas com a mansidão e com a caridade é que 
deverás conquistar estes teus amigos. Por isso começa imediatamente a 
instruí-los sobre a fealdade do pecado e sobre a beleza da virtude”. 
Confuso e assustado, disse que eu era um pobre e ignorante rapaz, incapaz 
de falar de religião àqueles jovenzinhos. Naquele momento, aqueles 



 

rapazes cessando rixas, alarido e blasfémias, reuniram-se todos à volta 
d’Aquele que falava. 
Quase sem saber o que dizia, “Quem sois vós, – perguntei –, que me 
ordenais coisas impossíveis?”. “Exatamente por te parecerem impossíveis, 
deves torná-las possíveis com a obediência e com a aquisição da ciência”. 
Passado alguns anos teve outro sonho sobre as duas colunas, onde numa 
das colunas, que era muito mais alta e mais volumosa, havia uma Hóstia de 
grandeza proporcional à coluna. Em baixo havia um outro cartaz, com as 
palavras: Salvação dos cristãos. 
 

(Adaptados: Sonho dos nove anos e sonho das duas colunas) 
   

Aprende a viver | Dom Bosco foi um homem apaixonado por Jesus.  
Dom Bosco amava a Jesus com todo coração, alma e palavra.   
- Ele aconselha-nos a ter Jesus como nossa regra de vida. 
- E tu? Como vives a tua relação com Jesus? Amas-Me? - pergunta-te Jesus. 
   
  

Celebra…| … os gestos de amor que tens recebido e procura ser sinal 
e portador deste amor incondicional de Jesus por nós, no contexto da tua 
vida.     
  
Rezemos | Senhor, são tantas as coisas que chamam a nossa atenção que 
nos sentimos frequentemente puxados para uma centena de direções. 
Senhor, como Dom Bosco, amamos-Te e queremos continuar a amar-Te 
com todo o nosso coração, com tudo o que somos! Senhor, és a nossa 
prioridade! | Pai Nosso… | Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.    
  

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



 

 

4ª Feira, 11 de janeiro de 2022 
O OUTRO AMOR É MARIA 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  A presença materna de Maria continua ainda hoje. Maria é o rosto 
materno do amor de Deus. Ela leva-nos a Jesus, a saborear as maravilhas de 
Deus. Dom Bosco amou-a e propagou-a como Auxiliadora dos cristãos.  

 
Almas... Maria! 

Durante a vida tinha suplicado à Virgem Maria 
- sabe Deus quantas vezes - que o ajudasse a 
salvar os seus jovens e a bem dirigir a 
congregação. A recordação de tantas 
invocações, em momentos de sono, suscitava-
lhe a representação de cenas que tinha visto 
muitas vezes, e em que tinha recorrido 
espontânea e fervorosamente a Maria. 
Um dia, como despertado de repente, bateu as 
mãos, gritando: 
- Depressa, depressa, salvai aqueles jovens! 
Maria Santíssima, ajudai-os!... Mãe, mãe! 
Outro dia, foi ouvido a exclamar enquanto dormitava: 
- Estão a ser enganados!... Coragem, coragem... Mãe, Mãe! 
Repetiu umas vinte vezes esta terna invocação. Um pouco mais tarde, 
estando plenamente consciente, juntou as mãos e com ardor replicou três 
vezes:   
- Ó Maria, ó Maria, ó Maria! 
Enquanto lhe durou o conhecimento e a fala, tornou-se cada vez mais 
frequente este invocar a Virgem, com sentimento filial.  
 
   



 

Aprende a viver |  Dizia Dom Bosco: “Basta que um jovem entre numa 
casa salesiana para que a Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo 
de sua especial proteção”.  
- Durante toda a sua vida Dom Bosco foi incansável em fazer com que a 
devoção de Nossa Senhora fosse difundida. Para ele a congregação 
Salesiana é fruto de Maria Auxiliadora: “Foi Ela quem tudo fez”.   
 - Dom Bosco aconselha-te agora: “Amai, honrai e servi a Maria”. 
  

Celebra…| … amor e eterna gratidão à Virgem Auxiliadora. Hoje, 
guarda uns minutos para rezar a Nossa Senhora.   
    
Rezemos | Deus fiel e generoso, Tu escolheste Maria, a cheia de graça, para 
ser a mãe de Jesus, teu filho, nosso irmão e salvador. Enche-nos da tua graça 
e ternura para, como ela, acolhermos os teus caminhos e abraçarmos a tua 
vontade. | Ave Maria… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

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

 
 



 

 

5ª Feira, 12 de janeiro de 2022 
O QUARTO AMOR É A IGREJA 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Dizia Dom Bosco: “Qualquer sacrifício é pouco quando se trata da 
Igreja e do Papa”.  Em Dom Bosco Igreja é a figura mais bela da presença de 
Jesus na terra. 

 
O Sonho das Duas Colunas 

(clica na imagem e ativa as legendas em português) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Aprende a viver | Este sonho de Dom Bosco ensina-nos que nas 
dificuldades, as nossas maiores “armas” deverão ser Nossa Senhora e a 
Eucaristia. 
- Nós fazemos parte da Igreja: como tem sido a tua participação nas 
atividades da igreja e da escola? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4fvEMNfjsic


 

  

Celebra…| … com ternura e procura viver com alegria a tua fé no teu 
ambiente familiar e escolar. 
    
Rezemos | Dá-nos, Senhor, o dom de ver o teu amor presente neste mundo. 
Apesar dos fracassos humanos, dá-nos a fé para confiar na tua bondade. 
Apesar das nossas fraquezas e dúvidas, dá-nos a sabedoria de ver a tua 
presença, a exemplo de Dom Bosco, em todos os pequenos sinais que 
colocas na nossa vida | Pai Nosso… | Maria, mãe da Igreja, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

6ª Feira, 13 de janeiro de 2023 
2º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

Bom dia.  As festas do Natal terminaram e iniciamos o Tempo Comum. Por 
isso, na missa, o sacerdote usa paramentos verdes, a cor da normalidade e 
do quotidiano. Escutamos o evangelho do próximo domingo. 

 

Evangelho segundo São João (Jo 1, 29-34)  

Naquele tempo, João Baptista viu 
Jesus, que vinha ao seu encontro, e 
exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo. É d’Ele 
que eu dizia: ‘Depois de mim vem 
um homem, que passou à minha 
frente, porque era antes de mim’. 
Eu não O conhecia, mas foi para Ele 
Se manifestar a Israel que eu vim batizar na água». João deu mais este 
testemunho: «Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e 
permanecer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou na baptizar 
na água é que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e 
permanecer é que batiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de 
que Ele é o Filho de Deus».  

Aprende a viver | João Batista indica Jesus como o Cordeiro de Deus; 
como mais um cordeiro imolado para libertar o povo da escravidão. 
- Ele veio à terra para, destruindo o poder do pecado, restituir a todos a 
dignidade de filhos de Deus 



 

   
  

Celebra…| … cada vez que fores perdoado por Deus através do 
sacramento da confissão. Ele tem o poder de restaurar a tua vida. 
  

Rezemos | Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Vem, tira o mal que torna o mundo feio. Tira as guerras, as injustiças, tudo 
aquilo que não deixa viver em paz. Tira toda a causa de divisão para 
podermos reconhecer em cada pessoa um irmão e uma irmã a amar. | Pai 
Nosso… | Beata Laura Vicuña, rogai por nós.    

  
 

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


