
 
 

2ª Feira, 30 de janeiro de 2023  
A FÉ QUE MOVE 

 

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

Bom dia.  D. Bosco confiava muito em Deus e em Nossa Senhora. Ele sabia 
que tudo o que tinha feito para ajudar os jovens era resultado da ajuda de 
Deus. E dizia isso a quem quisesse saber o segredo do seu sucesso. 
  

A locomotiva 
Certo dia, D. Bosco foi até à Câmara falar 
com o presidente sobre as necessidades da 
sua obra. Apareceu por lá o ministro. Ficou 
muito entusiasmado com a presença de D. 
Bosco e curioso com aquilo que ele tinha 
conseguido fazer pelos rapazes mais 
necessitados de Turim. Perguntou: 
- D. Bosco, como faz para conseguir pagar 
tantas despesas que surgem das 
necessidades dos seus jovens? 
- Sou como um comboio. Vou à frente e faço: Uh-Uh! Uh-Uh! 
- Bem… não era bem essa a resposta que esperar ouvir – disse o ministro. E 
voltou a perguntar: 
- Mas como faz para juntar dinheiro? São muitos gastos: comida, casas, 
materiais, local onde dormem… 
Responde novamente D. Bosco: 
- Já disse: faço como o comboio. Ele tem a locomotiva que vai à frente e 
puxa pelas carruagens. 
- Sim… mas esse motor precisa de ser alimentado com lenha… onde arranja 
essa “lenha”? 
 



 

 
- É verdade! A lenha é a confiança em Deus. Eu tenho fé em Deus e sei que 
Ele arranja sempre forma de me ajudar. É essa fé que alimenta o motor 
deste comboio. 

Baseado no livro “365 Fioretti di Don Bosco” 
    

 Aprende a viver | D. Bosco comparou-se ao motor de um comboio. 
Dom Bosco é um instrumento que Deus usa para ajudar os jovens. Sem a fé 
em Deus, ele nada conseguiria. 
- Na vida de Dom Bosco temos vários testemunhos de como Deus sempre o 
ajudou através de pessoas e situações que vieram em seu auxílio.  
- Há um dizer popular que diz: “Deus sonha, o homem quer e a obra nasce”. 
- Unidos a Deus faremos grandes maravilhas.   
  

Celebra…| e agradece, hoje, a Deus tudo o que tens e recebes de 
forma gratuita dos teus familiares e amigos. 
  
Rezemos | Dou-te graças, Senhor, pelos amigos. Tu me tornas inteiro e 
transformas o meu coração com um toque da tua ternura. Acredito em Ti, 
sinto-me mais vivo, mais feliz. Abençoa-me neste dia. | Pai Nosso… | São 
Francisco de Sales, rogai por nós.    
  

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



 
 

 
3ª Feira, 31 de janeiro de 2023 

 
FESTA DE DOM BOSCO 

 
 

 
 

 

Festa de D. Bosco – no Ginásio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4ª Feira, 01 de fevereiro de 2022   

A MINHA RELAÇÃO COM DEUS 
 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Quem é que daqui sabe onde habita Deus?! Será que Deus vive 
no céu?! Será que vive na… igreja? E… na nossa casa? Deus, por amor, vem 
ao nosso encontro todos os dias. Hoje vamos escutar com muita atenção 
onde Deus habita. 
  

Onde habita Deus? 
 Um dia, uns sábios interrogaram-se sobre 
o local onde habita Deus. Um deles disse:  
- Na natureza, é claro! 
O sábio mais velho do grupo sorriu e fez 
que não com a cabeça. Respondeu, então, 
o judeu: 
- Está, com certeza, nos templos. 
Mas o muçulmano corrigiu logo:  
- Nas mesquitas. 
E o cristão sentiu-se obrigado a dizer:   
- Penso que está nas igrejas. 
Mas o velho sábio continuava a dizer que não. Por fim, afirmou:  
- Deus está onde quer que O deixemos entrar. 
 
Mas um sábio pode sempre encontrar alguém mais sábio do que ele.  
Assim, o nosso amigo encontrou-se com um jovem que estava na floresta. 
- O que vais fazer? – perguntou-lhe. 
- Vou encontrar-me com Deus! – respondeu o jovem. 
- Mas Deus está em toda a parte – argumentou o velho sábio. 
E o jovem replicou:  
 



 
 

 
- Sim, Deus está em toda a parte, mas eu não sou o mesmo em toda a parte. 
É na floresta que eu Lhe abro mais facilmente o meu coração. 
 

(Charlis Delhez, Deus existe?) 
    

Aprende a viver | Deus está em todo o lado, principalmente nos 
nossos corações bons.  
- Todos gostamos de saber que Deus está perto de nós, que nos protege, 
ajuda… não é?! 
- Mas quando nos portamos menos bem, Ele deixa de estar connosco, 
porque Deus não compactua com o mal. 
- É preciso estarmos atentos aos nossos atos e lembrar-nos que Deus está 
ao nosso lado.   
   

 Celebra…| … Pára, escuta e olha! Procuremos dentro de nós as 
maravilhas da nossa vida e demos graças a Deus por isso. 
   
Rezemos | Meu bom Jesus, a tua mão está sobre mim. Tu proteges-me e 
conduzes-me. A tua palavra é farol e força para o meu caminho. | Ave 
Maria… | São Domingos Sávio, rogai por nós.    
  

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



 

5ª Feira, 02 de fevereiro de 2022 
O OUTRO: OUTRA PARTE DO AMOR A DEUS 

 
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  A caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro 
do que é "meu" (Bento XVI); A minha relação de amor com Deus passa pelo 
nosso amor aos outros. Tomemos atenção à história. 
  

 
Vídeo: How God Helps! 

(clicar na imagem) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aprende a viver | É no amor aos outros que se revela o amor de Deus 
por nós.  
- No nosso dia a dia, Deus envia-nos sinais e oportunidades para amarmos.  
- Agora é a hora! Ama e deixa-te amar. Aproveitemos a oportunidade que 
Deus nos dá para fazer o bem. A vida de cada um é um milagre que deve ser 
doado. 
   

https://www.youtube.com/watch?v=aRDSewEO1NE


 
 

 
 

 Celebra…| … com fé e amor as amizades que tens e aproveita cada 
momento da tua vida para dizeres às pessoas que as amas.    
 
Rezemos | Jesus, Tu que disseste: amai-vos uns outros como Eu vos amei, 
dá-nos um coração bondoso e luz para Te ver nos outros. | Ave, Maria… | 
Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em Ti.    
  

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

 
 
  



 

6ª Feira, 03 de fevereiro de 2022 
5º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

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

Bom dia.  Como habitualmente, hoje vamos meditar sobre evangelho de 
domingo. 

Evangelho segundo São Mateus (Mt 5, 13-16)  
 
 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós sois o sal da terra. 
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se? Não serve para nada, 
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem se acende 
uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão 
em casa. Assim deve brilhar a vossa luz 
diante dos homens, para que, vendo as 
vossas boas obras, glorifiquem o vosso 
Pai que está nos Céus». 
  

   

Aprende a viver | Jesus conta 
connosco. Jesus conta contigo. Ele 
compara-nos ao sal e à luz. Dois 
elementos muito importantes que podem não se ver, mas que quando 
faltam, todos notam.  
- Tal como a luz permite ver e o sal dá sabor à comida, assim tu, com a tua 
vida, fazes com que todos vejam o amor de Deus   
   
  



 
 

Celebra…| … a luz de Deus que habita em ti e hoje, na tua oração, 
lembra-te dos doentes. 
 
  Rezemos | Jesus, podes contar comigo. Sou pequeno, mas o meu coração 
está cheio de amor por Ti. Quero ser como o sal, dar sabor à minha vida e à 
vida das outras pessoas. Quero ser como a luz, para iluminar tudo quanto é 
belo e bom. | Pai Nosso… | S. Brás, bispo e mártir, rogai por nós.    
  

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

 


