
 

 

 
2ª Feira, 16 de janeiro de 2023 

TODO O HOMEM É MISSÃO  
 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; quem ama, 
põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de si mesmo: é atraído 
e atrai; dá-se ao outro e tece relações que geram vida. Esta semana 
refletimos a figura de Dom Bosco missionário.  
  

 
O pronome «todos», a missão de todos 

O Papa recordou: 

“É também o segredo da missão: para partir é preciso 
deixar, para anunciar é preciso renunciar. uma vida 
de serviço, que sabe renunciar a tantas coisas 
materiais que empequenecem o coração, tornam as 
pessoas indiferentes e as fecham em si mesmas; uma 
vida que se separa das inutilidades que enchem o coração e encontra tempo 
para Deus e para os outros.  
Diz ainda o Papa: 
- Sabe que somos teimosos a repetir «meu» e «nosso»: as minhas coisas, a 
nossa nação, a nossa comunidade... e Ele não Se cansa de repetir «todos». 
«Todos», porque ninguém está excluído do seu coração, da sua salvação; 
«Todos», para que o nosso coração ultrapasse as alfândegas humanas, os 
particularismos baseados nos egoísmos que não agradam a Deus. «Todos», 
porque cada qual é um tesouro precioso e o sentido da vida é dar aos outros 
este tesouro. Eis a missão: subir ao monte para rezar por todos, e descer do 
monte para se doar a todos.” 

 (Papa Francisco, missa para o dia mundial das missões) 



 

   

 Aprende a viver | A missão, disse o Papa Francisco, é “mostrar, com a 
vida e mesmo com palavras, que Deus ama a todos e não se cansa jamais 
de ninguém”.  
- A tua vida é uma missão preciosa. Atreve-te, confia e vive! 
- “Cada um de nós é uma missão nesta terra”, dizia Dom Bosco.   
- Deus convida-te, hoje e sempre, a ir ao encontro de todos, dos mais 
próximos até aos que estão mais longe. 
  

Celebra…| … e vai com amor ao encontro de todos que precisam da 
tua generosidade.   
    
Rezemos | Recorda-nos, Senhor, que todo lugar é terra de missão e em 
cada ser humano existe já o teu amor. Faz de nós discípulos corajosos e 
incorporados neste tempo, capazes de anunciar-te através dos meios de 
comunicação social, para que também esse meio possa tornar-se lugar de 
encontro contigo. | Pai Nosso… | São Francisco Xavier, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

3ª Feira, 17 de janeiro de 2023 
UM SONHO PROFÉTICO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  O Pe. Pascual Chávez, antigo Superior dos Salesianos, referindo-
se ao sonho dos nove anos, escreveu que este é “um sonho que é memória 
e profecia, recordação do passado e projeção de futuro”. Olhando para os 
últimos duzentos anos percebemos que Dom Bosco soube “dar vida” àquele 
sonho, cumprindo aquilo que Nossa Senhora lhe pediu. 
  

 
Vídeo 

(clica na imagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Aprende a viver | Nossa Senhora teve um papel muito importante na 
descoberta da vocação e na obra de Dom Bosco. Era a ela que Joãozinho 
tinha aprendido a “saudar três vezes ao dia”.  
- Este “Joãozinho” és tu, hoje. Confiar em Nossa Senhora é aceitar que Deus 
entre na tua vida e te torne “humilde, forte e robusto”. 

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


 

  

Celebra…| … com confiança e acredita nos teus projetos e sonhos.  
  
Rezemos | Deus e Senhor da história, dá-nos sabedoria e coragem para 
fazer o que é certo. Dá-nos as virtudes da humildade, fortaleza e firmeza 
nas nossas tomadas de decisões.  | Ave Maria… | São Domingos 
Sávio, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

4ª Feira, 18 de janeiro de 2023 
O MEU SONHO ERA IR EM MISSÃO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje a reflexão é sobre o “Meu Sonho”. Sabias que Deus têm um 
sonho para ti? Já descobriste? Ainda não? Então aqui e agora pergunta-lhe: 
Senhor, que sonho tens para a minha vida?  
  

 
Vídeo 

(clica na imagem) 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprende a viver | Dom Bosco desde pequeno entendeu que a vida 
dele era missão. Dizia aos seus Jovens: “Por vós estudo, por vós trabalho e 
por vós estou disposto a dar a vida”. 
- Ser missão é ser a paz que o outro procura; é ser alimento que sacia a fome 
dos que têm fome e a sede dos que têm sede; é ser profeta do amor e da 
justiça. 
- Como Dom Bosco, tu és missão. Deus também te colocou no mundo por 
amor e para amar. Então? Onde começa a tua missão?  

https://www.youtube.com/watch?v=vZovfQylDo8


 

- És missão. Estás chamado a fazer a diferença para melhorar o “pedaço” do 
mundo em que te moves. 
 

Celebra…| … o dom da vida e procura ser vida para aqueles que 
perderam a esperança de viver.  
   
  
Rezemos | Jesus, a tua justiça é dignidade para todos, é inconformismo 
diante da miséria, da fome. Que a nossa fidelidade a Ti seja força e confiança 
para superar os sofrimentos que nos esmagam, os fracassos e as dúvidas 
que nos afastam do sentido da nossa vida. | Ave, Maria… | Nossa Senhora 
Auxiliadora, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

5ª Feira, 19 de janeiro de 2023 
AS MISSÕES SALESIANAS NO MUNDO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.   Os Salesianos são uma congregação, fundada por S. João Bosco 

(1815-1888). O nome oficial é Sociedade de S. Francisco de Sales, pela sua 

amabilidade e paixão evangelizadora a este santo.  

Dom Bosco quis que o sonho de Deus feito realidade na sua vida, se 

expandisse aos cinco cantos do mundo.    

  
 

Vídeo 
(clica na imagem) 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprende a viver | A missão dos salesianos dentro da Igreja é, 
prioritariamente, a educação e a evangelização dos jovens.  
- O seu projeto educativo-pastoral está orientado para a promoção integral 
do jovem e tem o seu fundamento no humanismo cristão.  

https://www.youtube.com/watch?v=01BBIfePMSU


 

- A missão dos Salesianos de Dom Bosco é desenvolvida em três direções 
específicas: juvenil, através da obra educativa dirigida aos jovens, 
sobretudo pobres e abandonados; popular, através da obra pastoral em 
ambientes populares; e missionária, em vista do anúncio do evangelho. 
 
 

Celebra…| … e agradeça a Deus pelo bem que a família salesiana faz 
a tantos jovens do mundo inteiro.  
   
Rezemos | Senhor Jesus, como Dom Bosco, mantenho alta a esperança na 
tua promessa. E aceito que tu respondes sempre com surpresas aos meus 
pedidos. Tu respondes com um dom que alimenta a esperança, ao mesmo 
tempo que me desafia à iniciativa. | Ave Maria… | São Francisco de 
Sales, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

6ª Feira, 20 de janeiro de 2023 
3º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

Bom dia.  Jesus passa e continua a chamar homens e mulheres a segui-l'O. 
Sabias que Deus nos criou para sermos felizes e enviou Jesus a indicar-nos 
o caminho da felicidade? Se queremos ser felizes basta seguir Jesus; a sua 
alegria é contagiosa. Toma atenção! 

  
Evangelho segundo São Mateus (Mt 4, 12-23) 
 
Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora preso, retirou-Se para a 
Galileia. Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no 
território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria 
o que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra 
de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, 
além do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que 
vivia nas trevas viu uma grande luz; para aqueles 
que habitavam na sombria região da morte, uma 
luz se levantou». 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». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um 
pouco mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu 
irmão João, que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu, a 
consertar as redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, 
seguiram-n’O. 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. 
  
   

Aprende a viver | Jesus passa e chama a segui-l'O. Há uma missão 
importante a cumprir e procura colaboradores, pessoas dispostas a 
conhecer Deus e a anunciá-l'O a todos. Pedro, André Tiago, João... aceitam 
o convite e seguem-n'O. Deixam tudo para seguir Jesus.  
- E tu? Já pensaste neste assunto ou não?  
 

Celebra…| … a vida e procura responder no teu dia-a-dia as 
necessidades das outras pessoas. 

Rezemos | Jesus, Tu chamas-me a seguir-Te. Para Ti sou importante. Tu 
queres-me entre os teus amigos. Obrigado. Ajuda-me a não perder a 
confiança diante das dificuldades, mas a querer seguir-Te sempre. | Ave 
Maria… | Beata Laura Vicuña, rogai por nós.    

  
 

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


