
 

 
 
 
 
 

2ª Feira, 24 de outubro de 2022 
SER JOVEM ALEGRE 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Esta semana celebramos a Festa da Santidade Juvenil. 
Recordemos a fórmula de santidade revelada por Domingos Sávio. Temos 
connosco a Irmã Nilza de Morais que vem visitar as Irmãs e estará connosco 
no bom dia. 
  

A fórmula da santidade 
No início do ano escolar, Domingos Sávio preocupa-se de forma especial 
com os que chegam à casa de Dom Bosco pela primeira vez. Esses pobres 
rapazes deixaram a sua aldeia e encontram-se de repente numa grande 
cidade e numa casa cheia de caras novas. 
Na esquina do recreio, Domingos vê um rapaz muito pensativo e a olhar 
distraidamente para o jogo dos colegas. Domingos aproxima-se dele e diz-
lhe: 
- Olá, amigo, vejo que não conheces ainda ninguém. 
- É verdade, mas entretenho-me a ver os outros. 
- Como te chamas? 
- Camilo Gávio. 
- Eu sou Domingos Sávio. Muito prazer em conhecer-te. Quantos anos tens? 
- Tenho catorze anos. 
A conversa continuou e Domingos Sávio acaba por descobrir que Camilo 
tem muitas qualidades para a pintura. Ele veio para Turim com a ideia de 
estudar arte. Passado algum tempo, Domingos convida-o a jogar com os 
colegas e diz-lhe: 
- Camilo, não fiques aí parado. Nós aqui fazemos consistir a santidade em 
estar sempre alegres. 



 

  
   
 

 Aprende a viver | Numa escola, a alegria não é uma característica 
opcional só de alguns: deve ser algo presente em todos.  
- São muitas as oportunidades em que podemos fazer bem aos outros. Basta 
estarmos atentos.   
  

Celebra…| … com alegria todas as oportunidades que a vida te dá. 
    
Rezemos | Peçamos a Maria, Mãe de Jesus, que nos conceda um olhar 
atento às necessidades daqueles que vivem ao nosso lado como Ela e 
Domingos Sávio o tiveram.  | Ave Maria… | Nossa Senhora Auxiliadora. 
Rogai por nós! 
  

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

 
 
  



 

 
 
 
 
 

3ª Feira, 25 de outubro de 2022 
MODELOS DE SANTIDADE 

 

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

Bom dia.  Às vezes, queixamo-nos de que, mesmo fazendo bem as coisas, 
tudo acontece ao contrário dos nossos desejos. Parece que, quanto 
melhores somos, mais se “metem connosco”, ou que pior nos correm as 
coisas, parecendo que não vale a pena fazer o bem.  
Hoje refletimos sobre um texto de uma grande mulher do século passado, 
e um grande exemplo de santidade do nosso tempo: Madre teresa  
 

O modo de amar: fazer o bem 
Se as pessoas são irracionais, inconsequentes e egoístas.  

Ama-as de qualquer modo. 
Se fazes o bem e te acusam de ter algum interesse nisso.  

Faz o bem de todos os modos. 
Se tens êxito e ganhas inimigos verdadeiros.  

Luta de qualquer modo. 
O bem que fazes hoje será esquecido amanhã.  

Por isso, faz o bem de qualquer modo.  
A franqueza e a sinceridade tornam-te vulnerável.  

Sê sincero e franco de qualquer modo. 
Se uma pessoa precisa de ti sinceramente,  

Podes atrasar-te por a ajudares, mas ajuda-a de qualquer modo. 
Dando ao mundo o melhor que tens, é possível que, por isso, te magoem.  

Mas, dá ao mundo o melhor que tens de qualquer modo. 
O fruto da fé é o amor.  
O fruto do amor é o serviço.  
O fruto do serviço é a paz.  
TU AMA DE QUALQUER MODO!  



 

(Madre Teresa de Calcutá)  
  

Aprende a viver | Madre Teresa de Calcutá, dedicou toda a sua vida 

aos pobres e abandonados. Foi um testemunho de santidade e de alegria 

no trabalho de cada dia com os mais necessitados.    

- Seja qual for a situação, ela sugere-nos para fazermos as coisas por amor! 

Pode ser difícil, mas é por amor que as coisas têm sentido! 

 

Celebra…| … cada vez que agires por amor.  

Rezemos | Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agradecemos-vos 
pelo dom da vida. Como Madre Teresa de Calcutá que soube fazer bem aos 
mais necessitados, reconhecendo em cada homem e mulher o rosto do 
vosso Filho, fazei-nos dócil ao vosso Espírito; tornai-nos a voz suplicante dos 
pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Infundi, também, 
sobre os nossos corações o desejo de te amar acima de todas coisas e ao 
próximo com a nós mesmos.  | Ave Maria… | Santa Madre Teresa de 
Calcutá, rogai por nós.    

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

  



 

 
 
 
 
 

4ª Feira, 26 de outubro de 2022 
MODELOS DE SANTIDADE - PIER GIORGIO FRASSATI 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Hoje o nosso modelo de santidade é Pier Giorgio Frassati. Era um 
jovem entusiasmado e muito alegre. Fez da amizade o caminho para viver 
o evangelho; animava os seus amigos na universidade, dizendo que o 
“cristianismo é alegria”.  

 
Vídeo 

Clicar na imagem 

  
   

https://www.youtube.com/watch?v=z17dCoIL5Fs


 

Aprende a viver | Pier Giorgio Frassatti teve como projeto de vida 
profissional “servir os últimos”: «Serei engenheiro de minas para me 
dedicar a Cristo entre os mineiros».  
- Tinha um cuidado e amor pela natureza; o centro da sua vida era a 
Eucaristia; nutria uma devoção ao rosário; doava o seu dinheiro e tempo 
aos pobres.  
- Será que já pensaste no teu projeto de vida?  No teu projeto há espaço 
para Deus e para as outras pessoas? 
  

Celebra…| … a oportunidade que Deus te dá para amar e servir os 
outros com alegria.  
  
Rezemos | Senhor Jesus, dai-nos a coragem de voar alto, de fugir da 
tentação da mediocridade e da banalidade; tornai-nos capazes, como Pier 
Giorgio, de aspirar às coisas mais nobres, com firmeza e constância; e 
acolher, com alegria, o vosso convite à santidade. 
Livrai-nos do medo de não conseguir ou da falsa modéstia de não ser 
chamados por Vós.  
Concedei-nos a graça, que vos pedimos, por intercessão de Pier Giorgio, e a 
força para continuar, com fidelidade, no caminho, que conduz, 
verdadeiramente, “ao alto”. | Glória ao Pai… | Beato Pier Giorgio 
Frassati, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

 
 
 
 
 

5ª Feira, 27 de outubro de 2022 
DEUS CHAMA-NOS A SER SANTOS 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Deus chama-nos a levar a alegria e a esperança onde ela está 
escondida ou ausente. Mas como o podemos fazer? 
  

 
Vídeo 

Clicar na imagem 
Colocar as legendas em português 

 

 
   

Aprende a viver | Deus chama-nos, Deus chama-te, a ajudar o mundo 
a ser melhor. 
- Perante o grande pecado da indiferença, queres ficar de braços cruzados 
ou de braços abertos, seguindo o exemplo de Cristo? 
   

https://www.youtube.com/watch?v=eQLIANw5gwc


 

Celebra…| … a vida de todos aqueles que vivem a santidade, levando 
a alegria e a esperança a quem não a tem.  
    
Rezemos | Senhor, Pai Santo, faz crescer em nós a vontade de viver a vida 
de forma plena, afastados daquilo que nos torna egoístas e que nos faz 
esquecer o amor ao próximo. | Pai nosso… | São Domingos Sávio, rogai 
por nós.    
  

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

 
 
  



 

 
 
 
 
 

6ª Feira, 28 de outubro de 2022 
31º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  O evangelho do próximo domingo, apresenta-nos Jesus na cidade 
de Jericó. Um homem de nome Zaqueu, de pequena estatura, chefe de 
publicanos, curiosamente quer ver, encontrar e receber Jesus. 
  

Do Evangelho segundo São Lucas (19, 1-10) 

Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. 
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. 
Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-l’O, 
porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um 
sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou 
ao local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje 
devo ficar em tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com 
alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em 
casa dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: 
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer 
prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje 
entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. 
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido». 
  

Aprende a viver | Algumas vezes, na nossa vida, precisamos preparar 
a nossa casa interior, ou seja, o nosso coração, para receber Jesus. Como a 



 

Zaqueu, Jesus está a dizer-te «desce depressa, que Eu hoje devo e quero 
ficar em tua casa».  
- É no teu coração, na tua família onde Ele quer habitar e fazer milagre.  
- Uma coisa é certa: aos olhos de Jesus todos somos dignos da misericódia 
de Deus.   
   
  

Celebra…| … todos os dias em que, tu ou alguém da tua família, pela 
graça de Deus, conseguem superar os problemas que surgem. 

Rezemos | Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei, e bendizer o vosso 
nome para sempre. Quero bendizer-Vos, dia após dia, e louvar o vosso 
nome para sempre| Ave Maria | Beato Miguel Rua, rogai por nós.    

  
 

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


