
 

 

2ª Feira, 23 de janeiro de 2023 
SISTEMA PREVENTIVO: A MARCA DE DOM BOSCO 

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

Bom dia.  Hoje é segunda-feira. Aproxima-se a festa do nosso querido São 
João Bosco. Já ouviste falar do sistema preventivo de Dom Bosco? É a soma 
de todas as convicções de Dom Bosco, baseada em sua longa experiência 
de trabalho com os jovens em risco, o qual ele empregou para lidar 
construtivamente e efetivamente com esses jovens, para os tornar pessoas 
orientadas a Deus e cidadãos responsáveis. 

Vídeo 
(clica na imagem) 

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprende a viver | Dom Bosco apoiava todo o seu sistema educativo 
sobre a tríade: razão, religião, bondade.  
- A razão significa a capacidade de conhecimento e discernimento do jovem. 
Por religião Dom Bosco entendia a instrução religiosa cristã e a prática dos 
sacramentos da penitência e da eucaristia. A bondade é o amor afetuoso 
com que um jovem se sente amado.  

https://www.youtube.com/watch?v=x1vSF5OwOpY


 

  

Celebra…| … e procura um momento para rezar, para que todos os 
jovens possam beneficiar da preciosidade do sistema preventivo. 
    
Rezemos | Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a fazer o bem quanto podemos, e 
a exemplo de Dom Bosco, a não esperar o reconhecimento do mundo e sim 
o de Deus." | Pai Nosso… | São João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

3ª Feira, 24 de janeiro de 2023 
A DOCURA DE SÃO FRANCISCO DE SALES 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia. Dom Bosco foi um homem apaixonado pelo estilo de vida de São 
Francisco de Sales. Primeiro de doze irmãos, São Francisco de Sales nasceu 
a 21 de agosto de 1567, no castelo de Sales, do condado de Sabóia. Dizia 
Dom Bosco: “A caridade e a doçura de São Francisco de Sales me guiem em 
tudo”.  

 

Vídeo 
(clica na imagem) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aprende a viver | Fazer tudo por amor, nada por temor, porque é a 
misericórdia de Deus e não os nossos méritos que nos leva a amar.  
- Francisco de Sales responde ao amor de Deus com o amor. 
- Deus não nos ama porque somos bons, mas porque Ele é bom. 
- A caridade é a medida da nossa oração, porque o nosso amor a Deus 
manifesta-se no amor ao próximo. 

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


 

  

Celebra…| … e procura realizar todas as tuas atividades no amor e por 
amor de Deus e ao próximo. 

Rezemos | Meu Bom Deus, ajuda-me a caminhar no amor, a fim de que a 
minha fé e as minhas ações sejam repletas de amor. A exemplo de São 
Francisco de Sales que dizia: “a medida de amar a Deus, é amá-L´o sem 
medida”, ensina-me a amar a Deus e ao próximo com doçura e bondade. | 
Ave Maria… | São Francisco de Sales, rogai por nós.    

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

 
 
  



 

 

4ª Feira, 25 de janeiro de 2023 
OS FRUTOS DO SISTEMA PREVENTIVO  

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje vamos concentrar a nossa atenção no fruto do projeto 
educativo de Dom Bosco. Assim como Domingos Sávio, também a Laura 
Vicunha é fruto deste projeto de amor de Deus aos Jovens. 
  
Música: (56) Laura Vicunha - YouTube 
  

Vídeo 
(clica na imagem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Aprende a viver | Queres conhecer o coração de Laura Vicunha? Toma 
atenção nestes seus pensamentos: 
- A santidade não se adquire em poucos dias; basta querê-la, basta pedi-la 
continuamente a Deus, basta começar. 
- Fazer a vontade de Deus: esta é a minha oração preferida.  

- Amemos e ajudemos muito os pobres: por eles Jesus teve um amor de 
predileção. 

https://www.youtube.com/watch?v=LL83zXCpf6A
https://www.youtube.com/watch?v=p88HWD62eew&list=PLETFHKlG4S0dTOuvcJfTlICzY5anVUMjq&index=5


 

  

Celebra…| … e agradece a Deus pela tua família e procura fazer hoje 
um ato amor a cada um dos membros mais próximos da tua família.     

Rezemos | Meu bom Jesus, meu amigo e salvador, dá conforto e infunde 
esperança aos que choram e aos que não acreditam em ti. Dá-me Senhor, a 
fé, a confiança e a esperança de Laura Vicunha. | Pai Nosso… | Beata Laura 
Vicuña, rogai por nós.    

  
 

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



 

 

5ª Feira, 26 de janeiro de 2023 
MJS: SONHO DE DOM BOSCO 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  No coração do projeto preventivo e popular querido por Dom 
Bosco sempre estiveram os jovens. Sabias o que é o MJS? É o Movimento 
Juvenil Salesiano, em que os jovens, através de várias dinâmicas, se tornam 
protagonistas do seu crescimento humano e cristão, com vontade de mudar 
o mundo através do espírito cristão e de compromisso com a sociedade. 

 
Vídeo 

(clica na imagem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Aprende a viver | A vida com MJS é festa, é música, porque no dia-a-
dia, o jovem reconhece a presença de Deus e vive a própria realização 
pessoal; 
- porque cada atividade é vivida com muita alegria e otimismo, assumindo 
os próprios compromissos e responsabilidades. 
- No MJS aprendes a viver uma amizade com Jesus, que te ama;  

https://www.youtube.com/watch?v=4ahyARXo2FI


 

-Vives num ambiente natural para o crescimento na fé, através dos 
sacramentos e da devoção mariana. 
- Aprendes que é dar que se recebe no serviço responsável, através de uma 
colaboração ativa para com os desfavorecidos.  
  

Celebra…| … cada momento e atividade com entusiamo que vem do 
encontro com Deus e com os amigos. 
   
Rezemos | Senhor, ajuda-me a não parecer, mas a ser mais. Faz-me ser mais 
amigo/a, alguém disponível quando é preciso. Mais filho/a em casa, dando 
mais presença e tempo. Mais atento/a ao grupo. Faz-me mais verdadeiro/a 
tembém conTigo. | Ave Maria… | São João Bosco, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 

6ª Feira, 27 de janeiro de 2023 
4º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

Bom dia.  Vamos meditar no evangelho do Domingo. As bem-aventuranças 
são a proposta de Jesus para um tempo novo e justo, onde todos podem 
ser felizes.  

  
Evangelho segundo São Mateus (Mt 5, 1-12) 
 
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 humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os 
que choram, porque serão consolados. 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». 



 

  
   

Aprende a viver | Olhemos para Jesus. Ele vem falar-nos do Pai, indica-
nos o caminho para chegar até Ele.  
- Neste caminho há lugar para todos os excluídos da sociedade: os pobres, 
os que choram, os que não são respeitados nos seus direitos, as vítimas de 
preconceitos...  
- Para todos, Ele tem uma palavra de esperança: «Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos céus a vossa recompensa».   
  

Celebra…| … e procura, cada dia, saudar as pessoas que cruzam 
contigo e não hesites em dizer-lhes que as amas muito como são. 

 

Rezemos | Obrigado, Jesus, pelas bem-aventuranças, que nos ajudam a 
conhecer-Te melhor e a seguir-Te com coragem. Obrigado por tantas 
pessoas que Te seguem e Te amam. Obrigado pelo seu exemplo de amor 
aos pobres e de atenção às situações de mal-estar em que vivem tantas 
pessoas. | Pai Nosso… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    

  
 

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


