
 

2ª Feira, 07 de novembro de 2022 
MISSÃO SALESIANA 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  São João Bosco organizou a primeira expedição missionária em 
1875, dando origem às Missões Salesianas. 10 Missionários saem de Turim 
em 11 de novembro de 1875 e chegam a Buenos Aires em 14 de dezembro. 
O seu destino final é a Patagónia, na Argentina.   
  

 
Dom Bosco missionário 

Dom Bosco não pôde ir para as missões, mas a recordação do primeiro 
sonho que teve aos nove anos foi-lhe assinalando os passos na sua vida. 
Abriu os olhos e descobriu que tinha de ser “missionário dos jovens”. E fê-
lo de forma maravilhosa. Tanto que a isso dedicou a sua vida e fundou 
Congregações e a Família Salesiana ao serviço desses jovens.  
De 1875 a 1887, poucos meses antes de morrer (31/01/1888), Dom Bosco 
enviou uma expedição todos os anos: Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, 
Equador… 
Embora os salesianos e as salesianas não nascessem com caráter 
especificamente missionário, o tempo e a história tornaram-nos 
Congregações missionárias de facto.  
A Família Salesiana está presente em 134 países de todo o mundo. 
 

   

 Aprende a viver | Desde essa Primeira Expedição, os salesianos, hoje, 
estão presentes em 134 países nos cinco continentes, sendo solidários com 
o mundo e com sua história, à luz de Jesus Cristo. 
- Também cada um de nós faz parte desta grande família!    
  



 

Celebra…| …  a presença do carisma salesiano por todo o mundo. 
    
Rezemos | Obrigado, Senhor, por todos os missionários salesianos que 
dedicam a sua vida aos outros.  | Pai Nosso … | São João Bosco, rogai por 
nós.    
  

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

 
 
  



 

3ª Feira, 08 de novembro de 2022 
ANIVERÁRIO DA CHEGADA DOS SALESIANOS A PORTUGAL 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Assinala-se hoje mais um aniversário da chegada dos Salesianos 
a Portugal. Foi há 128 anos que os primeiros Salesianos italianos chegaram 
ao Colégio dos Órfãos de São Caetano, na cidade de Braga.   
  

 

Foi assim há 128 anos atrás 

O acolhimento aos Salesianos foi relatado ao Pe. Miguel Rua, primeiro 
sucessor de Dom Bosco no governo da Congregação, por carta pelo diretor 
(12/11/1894): «Aguardavam-nos na estação todos os alunos do ótimo Dr. 
padre Francisco da Cruz que teve até agora a direção do Colégio. O edifício 
do Colégio estava iluminado e à entrada esperava-nos a pequena banda 
instrumental dos alunos. Lia-se no rosto de todos um enorme 
contentamento». De seguida, na capela do colégio, «disse depois em 
poucas palavras quem eram os salesianos, e fiz uma referência a Dom Bosco 
e à sua obra, acrescentando por último que, mais do que na qualidade de 
superiores, vínhamos como amigos».  
  
   

Aprende a viver | Hoje em Portugal, os Salesianos estão em 10 

presenças. Os Salesianos têm cinco escolas no continente, uma na ilha da 
Madeira e uma em Cabo-Verde, na ilha de S. Vicente, frequentadas por mais 
de 9000 alunos. Cerca de 9000 crianças, jovens e adultos frequentam outras 
atividades, educativas e pastorais, que funcionam em quase todas as 



 

presenças. Centenas de crianças e jovens, e suas famílias, usufruem ainda 
do apoio dos Serviços Sociais Salesianos.   
  

Celebra…| …  e agradece o aniversário da chegada dos Salesianos a 
Portugal. 
 
  
Rezemos | Hoje, damos graças porque estes Salesianos que, guiados por 
Maria, nos trouxeram a alegria de Dom Bosco e a esperança na juventude. | 
Ave Maria… | Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

4ª Feira, 09 de novembro de 2022 
COMUNICAR CRISTO HOJE 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  Comunicar Cristo hoje. Para comunicar bem Cristo hoje, é preciso 
ser verdadeiros, autênticos. Somente assim podemos ser comunicadores 
críveis e verdadeiros missionários.   

Comunicar Cristo hoje 

Se queremos comunicar Cristo como discípulos missionários, devemos 
comunicar o Evangelho. E o que é o Evangelho se não a “boa notícia”? 

Devemos procurar ver as coisas boas. Também nas situações difíceis e 
apesar da fragilidade do mundo de hoje. Como Cristo que, também nos 
pecadores, viu as potencialidades mais profundas do bem; como Dom Bosco 
que olhava sempre o lado positivo de qualquer jovem. 

Não tenhamos medo de ser criativos, de entrar no campo das redes sociais, 
de perceber este espaço como um grande dom de Deus e não como uma 
ameaça ou perigo. Dom Bosco nos dias de hoje não faria outra coisa. Seria 
um dos seguidores e apoiantes mais ativos para estar próximo dos jovens, 
para partilhar este espaço digital com eles, de modo pessoal, para educá-
los com bons exemplos, para aproximá-los de Cristo.  
  
   

Aprende a viver | Um jovem dos nossos dias, Carlo Acutis, foi um 
grande apaixonado pela tecnologia, pela internet... De facto, ele acreditava 
firmemente no uso destes meios modernos de comunicação para 
evangelizar. 



 

- Já pensaste que podes dar a conhecer a Deus também desta forma? 
   

Celebra…| … o facto de haver cada vez mais evangelizadores no 
mundo digital. 
  
Rezemos | Senhor, faz de nós missionários corajosos, capazes de anunciar-
te também através dos meios de comunicação social para que também esse 
meio possa tornar-se lugar de encontro contigo. | Pai nosso… | Beato Carlo 
Acutis, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

5ª Feira, 10 de novembro de 2022 
EU SOU MISSÃO! 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  O Papa Francisco tem repetido muitas vezes: “Eu sou uma missão 
nesta terra, e para isso estou no mundo”. Ser missão, é o reafirmar que a 
vida é vocação, mais ainda, um sonho a realizar. É entender e viver a vida 
com criatividade à imagem de Deus criador que colocou nas nossas mãos o 
cuidado deste mundo e a realização do seu maravilhoso plano de salvação.   
  

Eu sou missão 

O ser missão é sentir-se amado, chamado, convocado por Jesus para viver 
com ele e incorporar-se na sua missão: “Vinde comigo…” (Mc 1, 17) “Ide 
pelo mundo inteiro…” (Mc 16, 15).  

O chamamento de Jesus dá tudo e pede tudo. E a resposta tem de ser 
também de totalidade: amor apaixonado por ele e pela sua missão. É esta a 
“gramática da fé”: Com Jesus vive-se a experiência de ter encontrado o 
tesouro escondido, a rocha firme, o caminho, a verdade e a vida. 
 
   

Aprende a viver | Não deixes que te roubem o sonho de uma 
verdadeira missão.  
- Que a nossa missão seja o que o amor não pode calar, uma vida que 
transparenta a alegria e a beleza de viver o Evangelho e de seguir Jesus 
Cristo.   
  



 

Celebra…| … Eu SOU Missão! 
    
Rezemos | Senhor Jesus, faz de mim teu verdadeiro e fiel discípulo 
missionário, simples, alegre, humilde, despojado, corajoso, generoso e 
disponível. | Pai nosso… | São Domingos Sávio, rogai por nós.    
  

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

 
 
  



 

6ª Feira, 11 de novembro de 2022 
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  
  
Bom dia.  No próximo domingo escutamos no evangelho um discurso 
apocalítico de Jesus.   
  

Evangelho segundo São Lucas (adapt. Lc 21, 5-19) 

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas 
pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o 
que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». Eles 
perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de que 
está para acontecer?». Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis 
enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: ‘O 
tempo está próximo’. Não os sigais. (…) Haverá fenómenos espantosos e 
grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-
de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos 
à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis 
ocasião de dar testemunho. Pela vossa perseverança salvareis as vossas 
almas».  
  
   

Aprende a viver | Alguns de nós poderíamos dizer: «Isto assusta-
nos…». Jesus não quer assustar-nos, mas chama-nos a atenção para o modo 
como vivemos.  
- A verdade é que se não cuidarmos do coração, corremos o perigo de viver 
distraidamente, enganados por alienações e por situações superficiais. 



 

- É importante termos consciência de que um dia morreremos e que só 
levaremos connosco o bem que fizermos. 
 

Celebra…| … a vida.  
    
Rezemos | Rezemos a Nossa Senhora, para que nos ajude, através das 
vicissitudes felizes e tristes deste mundo, a manter firme a esperança da 
eternidade e do Reino de Deus. | Ave Maria… | Nossa Senhora 
Auxiliadora, rogai por nós.    
  

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

 


