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Apresentação
«Da mihi animas, cetera tolle»
Apropriemo-nos da experiência espiritual de Dom Bosco, para caminhar na santidade segundo a nossa específica vocação «A glória de Deus e a salvação das almas»

Neste ano a Família Salesiana de Dom Bosco é convidada a conhecer, aprofundar e experimentar a Espiritualidade de nosso Pai Dom Bosco. Temos a alegria de entregar a cada comunidade, a cada SDB, FMA e a todos
os que conosco sonham e acreditam na juventude, este material produzido pela equipe nacional de SDB/FMA,
responsáveis em suas inspetorias pela Pastoral Juvenil.
Foram vários anos de gestação, de leituras e aprofundamentos da Palavra de Deus, da vida de Dom Bosco e
de Madre Mazzarello, dos documentos da Igreja e das congregações.
O percurso escolhido foi o itinerário de Jesus, desde Belém até Jerusalém. Pois acreditamos que para introduzir os adolescentes no encontro com Jesus Cristo, é necessário apresentá-lo na sua existência concreta e na
sua mensagem, como foi transmitida aos apóstolos e pelas primeiras comunidades cristãs. O Filho de Deus com
feições humanas, que trabalhou, pensou, agiu e amou com o coração de homem.
Esperamos que este material, colocado aqui a serviço dos nossos destinatários, especialmente dos adolescentes, seja um instrumento que nos auxilie na missão de educar e evangelizar.
A todos que irão de alguma forma usar este material na sua missão educativa, desejamos que fortaleçam a
confiança e o amor nas novas gerações e na possibilidadades de cada um.
Como Dom Bosco e Madre Mazzarello possibilitemos aos nossos jovens espaços e tempos onde estes possam descobrir a alegria de viver.
Pe. Tiago Figueiró e Ir. Solange de Fátima Sanchez
7

Objetivo Geral do Projeto
Propor um processo gradual de Educação à Fé dos adolescentes, considerando-os na sua formação integral
e suas relações com Deus, com a salesianidade, com o outro e com o meio ambiente.
JUSTIFICATIVA – Hoje sabemos que vivemos numa época da velocidade, o que determina como deverá ser
o nosso olhar diante de tudo o que se apresenta a nós. O processo de educação à fé é gradual e exige tempo.
Diante das tendências do mundo juvenil – fragmentação da identidade, acento na subjetividade, centralidade
das emoções, a geração mais da imagem do que da leitura, e tantas outras tendências – requer-se um caminho
propositivo para educar os adolescentes no amadurecimento da fé para a vida e para Deus (de conhecimento, de
relação, de experiências…).
Este itinerário é apenas uma proposta, um ponto de partida, que deverá ser recriada e adaptada a cada
realidade. A dinâmica sugerida exige ter-se em conta o perfil dos animadores e dos destinatários!
Queremos que estes meninos e meninas, que estão em contato conosco, redescubram a Salesianidade como
valor, se identifiquem com ela e possam se tornar “bons cristãos e honestos cidadãos”.
Durante todo o itinerário, utilizaremos os lugares bíblicos e salesianos confrontando com a própria vida.

8

Objetivos de cada lugar Bíblico
• Caderno 1 – Belém – em hebraico: “Casa do Pão”; é a terra do nascimento
		Objetivo: Descobrir a vida como um presente de Deus e que deve ser valorizada, amada e partilhada.
• Caderno 2 – Nazaré – deriva de netser, um “ramo” ou “broto”, do Evangelho de Felipe (apócrifo), significa
“verdade”.
		Objetivo: Identificar a família como lugar da vida e do amor.
• Caderno 3 – Betânia – Casa dos pobres, casa dos amigos, lugar para descansar e de encontros.
		Objetivo: Valorizar a Amizade como lugar de encontro e realização.
• Caderno 4 – Samaria – ‘guardar ou prestar atenção’, é também o lugar de encontro com o diferente e com
Deus.
		Objetivo: Respeitar e valorizar as diferenças para construir relações humanizantes.
• Caderno 5 – Jerusalém – é uma combinação das palavras em hebraico «yerusha” (legado) e “Shalom”
(paz), ou seja, legado da paz.
		Objetivo: Vivenciar a alegria da doação por amor.
• Caderno 6 – Galileia – Lugar do SIM de Maria e lugar do meu SIM
		
Objetivo: Descobrir a dimensão missionária e vocacional no cotidiano
9

Descrição do Projeto
Os cadernos de Educação à fé são destinados à faixa etária de 10 a 14 anos.
O projeto foi pensado com carinho, composto por 5 cadernos contendo 4 roteiros de encontros, 1 momento
lúdico, e 1 celebração que culminará toda a caminhada.
A grande preocupação é com a formação integral dos adolescentes:
• Belém – tratará de trilhar um caminho para ajudar na personalização.
• Nazaré e Betânia – auxiliará na socialização dos adolescentes no mundo e na sociedade.
• Samaria – discutirá questões relacionadas à ação política e social.
• Jerusalém – fará a iluminação da vida a partir de questões antropológicas e teologais.
• Galileia – Este caderno será usado em todos os anos, tendo uma função transversal,  e trabalhará a ideia
de missionariedade e as escolhas vocacionais.
O Roteiro tem os seguintes passos:
1.	Ambientação.
2.	 Iluminação bíblica.
3.	 Dinâmica e texto de reflexão.
4.	 Fatos da vida.
5.	 Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade.
6.	Atitude.
7.	Compromisso.
8.	Oração.
10

Como utilizar o material
Para que o material atinja os resultados esperados e garanta um processo participativo de todos os
adolescentes, pede-se em sua preparação:
1.	 Leitura atenta dos encontros e seus anexos para ter noção geral de toda a proposta.
2.	 Providenciar todos os símbolos e materiais necessários para aquele encontro.
3.	 Todo encontro sugere uma ambientação. Isso faz com que cada participante possa sentir-se acolhido e
envolvido no tema.
4.	 Incentive os adolescentes a levarem suas bíblias (impressas ou digitais) para os encontros, assim poderão
acompanhar as leituras bíblicas e poderão crescer na intimidade com Jesus na Palavra.
Para os educadores ou animadores, ressaltamos a necessidade de:
1.	 Os grupos poderão ser formados com diferentes expressões de adolescentes e nos mais diversos espaços
educativos como escola, paróquias, centros sociais, ginásios de esportes, etc.
2.	 Este tem o objetivo de aprofundar, em pequenos grupos, as questões da vida para amadurecer na fé.
3.	 É importante que cada encontro seja anunciado com antecedência, criando assim uma expectativa entre
os adolescentes e o desejo de fazer parte dos grupos.
4.	 Ao terminar, motive o grupo a fazer a oração final como sendo sua resposta à proposta temática do
encontro.

11

Caderno 1

Belém – A Vida, um Presente de Deus para Nós
1º Encontro: Minha Vida é um Presente
• Ambientação
(tecido colorido/ mapa-mundi/ manjedoura ou menino Jesus/ quadro da casa nativa de Dom Bosco e de Madre
Mazzarello).
• Iluminação bíblica – Lc 2, 7
“E deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio; porque não havia lugar
para eles na hospedaria”.

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica de localização – lugar: Belém (Jesus) / Itália – Becchi (DB) / Mornese (MM) / Brasil – cidade
do meu nascimento).
Localização do nascimento de Jesus – Jesus nasceu em Belém, que quer dizer “Casa do Pão”. É uma cidadezinha
palestina localizada a 8 Km de Jerusalém, em cima de uma colina rodeada de vales, onde se cultivam trigo, cevada,
azeitonas. A cidade também é a terra natal do rei Davi, por isso chamada Cidade de Davi.
12

Localização do nascimento de Dom Bosco – Joãozinho Bosco nasceu aos 16 de agosto de 1815 em um pequeno
vilarejo da Itália, os Becchi, formado por cerca de dez casas localizadas no topo de uma colina. Situa-se no território
de Murialdo, a cinco quilômetros de Castelnuovo d’Asti, hoje chamado Castelnuovo Don Bosco. “Naquela época
a vida na Europa era muito difícil porque o continente sofria os resultados de muitos anos de guerras. A fome e a
miséria atingiam duramente a população mais humilde. Havia muitos doentes e órfãos”.
Localização do nascimento de Madre Mazzarello – Maria Domingas Mazzarello, filha de José Mazzarello e de
Maria Madalena Calcagno, nasceu no dia 9 de maio de 1837, em “Mornese, um bonito povoado do Piemonte, ao
norte da Itália. Suas ruelas estreitas nos conduzem à Igreja de São Nicolau e ao castelo do Conde Dória, dando
trabalho aos vinhateiros e aos comerciantes do povo”.
Localização do nascimento do pré-adolescente (cada adolescente partilha com o grupo o local de seu nascimento
e os fatos significativos).

Texto Bíblico – Lc 2, 1-7
1.	
2.	
3.	
4.	

Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra.	
Este recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria.	
Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade.	
Também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à Cidade de Davi chamada Belém, porque era da
casa e da família de Davi,
13

5.	 para se alistar com sua esposa Maria que estava grávida.	
6.	 Estando eles ali, completaram-se os dias dela.	
7.	 E deu à luz seu filho primogênito e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio; porque não havia lugar
para eles em hospedarias.	

Fatos da vida
Contar como foi o nascimento de Dom Bosco e de Madre Mazzarello.
Assim como Jesus, também nossos santos fundadores nasceram em um ambiente simples e pobre.

Madre Mazzarello
Em Mornese nasceu a afortunada menina no dia 09 de maio de 1837. Era uma terça-feira, dia da semana
escolhido por Dom Bosco, para, nas suas casas, honrar os anjos da guarda. Parece que a providência queria dar
significado à missão que lhe seria confiada.
Batizada no mesmo dia, a menina recebeu o nome de Maria Domingas, em homenagem à avó materna,
Maria, e ao avô Domingos. Maria, o nome da Virgem Imaculada. Domingas, que significa “do Senhor”. Nome
abreviado para Maria e que, além de ser uma herança cristã de família, era um prenúncio, símbolo e promessa para
ela. A pequena demonstrou que o levaria com honra.

Dom Bosco
Em 1815, no dia 16 de agosto, num lugarejo chamado “Becchi”, nascia o menino João Melchior Bosco.
Nasceu do segundo casamento de Francesco Bosco, tendo por mãe Margherita Occhiena. A família era ainda
14

composta pelo irmão do primeiro casamento do pai, Antonio, e seu outro irmão, José.
João ficou órfão de pai quando tinha apenas dois anos de idade. Diante da difícil situação econômica pela
qual passava o norte da Itália, sua infância foi marcada pela pobreza da família. Desde pequeno sentiu-se impelido
ao apostolado entre os companheiros. Sua mãe, que era analfabeta, mas rica de sabedoria cristã, com a palavra e
com o exemplo animava-o no seu desejo de crescer virtuoso aos olhos de Deus e dos homens.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
		

Partilha do meu nascimento (construção da árvore genealógica da minha família).

• Atitude
Gratidão a Deus. Antes de dormir vou agradecer a Deus pelo bonito presente que Ele me deu: a VIDA.
• Compromisso
Trazer para o próximo encontro fotos do nascimento ou algo relacionado ao mesmo. (sapatinho/roupinha, etc)

Oração e entrega do símbolo desta etapa
Obrigado(a) Senhor, porque quando nasci, meus pais (ou outras pessoas) acolheram-me carinhosamente e
muitas pessoas acompanharam o meu crescimento. Obrigado pelos semáforos verdes ou vermelhos que colocastes
no meu caminhar e mudaram a orientação da minha vida. Também isso é sinal do Vosso Amor e da Vossa
Providência. Obrigado(a) Senhor!
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Convidar o grupo para cantar a música de Gilberto Gil: Estrela
http://letras.mus.br/gilberto-gil/46205/
Há de surgir
Uma estrela no céu
Cada vez que você sorrir
Há de apagar
Uma estrela no céu
Cada vez que você chorar
O contrário também
Bem que pode acontecer
De uma estrela brilhar
Quando a lágrima cair
Ou então
De uma estrela cadente se jogar
Só pra ver
A flor do seu sorriso se abrir
Hum!
Deus fará
Absurdos
Contanto que a vida
16

Seja assim
Sim
Um altar
Onde a gente celebre
Tudo o que Ele consentir.
Símbolo – Estrela de Belém

Referência Bibliográfica
Cronistória. Instituto das FMA, 1974, Vol. I , pp. 28-29.
Dom Bosco – Traços Biográficos, p. 09. Pe. Antonio Lages, Cristiano R. Campelo; site: www.edbbrasil.org.br
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2º Encontro: Eu sou a Boa Notícia
• Ambientação
(tecido colorido/ símbolos do compromisso anterior/ Quadro de Dom Bosco e de Madre Mazzarello/Cajado).
• Iluminação bíblica Lc 2, 10-11
“O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo: Nasceu-vos
hoje um salvador que é Cristo Senhor na cidade de Davi”.

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica: Avaliar os fatos bons de nossa vida.
Objetivo: Avaliar os fatos bons de nossa vida.
Participantes: Todos os presentes no encontro.
Material: Uma folha de papel e lápis para cada pessoa.

Descrição da dinâmica:
1. O animador pode motivar o exercício da seguinte maneira: “Diariamente, todos nós recebemos notícias, boas
ou más. Algumas delas foram motivos de grande alegria e, por isso, as guardamos com perfeita nitidez. Vamos
hoje recordar algumas dessas boas notícias”.
18

2.	 Logo após, explica como fazer o exercício: os participantes dispõem de 5 minutos para anotar na folha as três
notícias mais felizes de sua vida.
3.	 As pessoas comentam suas notícias em plenário, a começar pelo animador, seguido pelo vizinho da direita e,
assim, sucessivamente, até que todos o façam. Em cada uma das vezes, os demais participantes podem dar seu
parecer e fazer perguntas.
Avaliação:
– Para que serviu a dinâmica?
– O que descobrimos sobre a vida dos nossos amigos?

Texto Bíblico – Lc 2, 8-14
8.	 Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da
noite.	
9.	 Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor.	
10.	O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo:
11.	hoje nasceu para vós, na Cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor.	
12.	Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura.	
13.	E, subitamente, ao anjo juntou-se uma multidão do exército celeste que deu
14.	Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência (divina).	
Após a leitura assistir o filme: Um anjo avisa aos pastores o nascimento de Cristo
http://www.youtube.com/watch?v=UgWWZ0fboT4
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Fatos da vida
Madre Mazzarello
Seu pai, José Mazzarello, sentara-se, cansado, à porta da casa. [...] Rápida, surge de dentro de casa uma
criança com pouco mais de cinco anos: Maria. Olhando para seu pai, pergunta à queima-roupa:
– Pai, o que fazia Deus antes de criar o mundo? [...] Depois de um tempo de silêncio, uma pausa e um
respiro, o pai lhe respondeu:
– Bem, contemplava a si mesmo, amava a si mesmo, era feliz em si.
“Aquela resposta do pai, nunca mais a esqueci. Naquela época não compreendi nada. Não sei por que essa
resposta me estimulou a me interessar por Deus. Não trocaria o catecismo por nada deste mundo”.

Dom Bosco
Aos 10 anos fazia o que era comum a essa idade, uma espécie de oratório festivo. Eu era ainda muito
pequenino e já estudava o caráter de meus companheiros. Estava no meio deles e, muitas vezes, agia como juiz e
todos aceitavam a minha decisão.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
		Partilha de algo bom que eu faço (sem interesse) levando alegria para as pessoas que estão ao meu redor.
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• Atitude
Procurarei durante esta semana falar somente coisas positivas dos meus colegas. Serei um/uma repórter da boa
notícia.
• Compromisso
Registrar uma boa notícia vivenciada durante a semana.

Retomada do símbolo e oração final
Obrigado(a), Senhor, poder agradecer-Vos é mais um dom da Vossa Bondade. Todas as vezes que abro o
coração para o agradecimento descubro os sinais da Vossa Presença e do Vosso Amor. É a Vossa sabedoria que
ilumina o meu caminhar. Obrigado(a), Senhor!

Referência Bibliográfica
Uma mulher ontem e hoje. Santa Maria Auxiliadora, p. 05.
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco, p. 35. EDB - Editora Dom Bosco, Brasília, 2012.
site: www.edbbrasil.org.br.
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3º Encontro: Sinceridade, nosso Presente a Deus
• Ambientação
(Tecido colorido/ quadro de Dom Bosco e de Madre Mazzarello/ Presépio).
• Iluminação bíblica – Mt 2, 7-12
“Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou certificar-se com precisão acerca do tempo em que
a estrela aparecera”.

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica – Montar um mural com as boas notícias realizadas durante a semana.

Texto Bíblico Mt 2, 7-12.
7

Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou certificar-se com precisão acerca do tempo em que
a estrela aparecera;
8 e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, e perguntai pelo menino. E, quando o achardes, avisai-me, para que
também eu vá e o adore.
9 Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto, quando ainda estavam no oriente,
ia adiante deles e se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
10 Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria.
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11 E entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, adoraram-no. E abrindo os seus
tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.
12 Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram para suas
terras por outro caminho.

Fatos da vida
Madre Mazzarello
[...] “E os queijinhos que mamãe empilhava cuidadosamente? Que tentação tirar algum! Mas como fazê-lo
sem que mamãe visse? Um dia em que havia mais do que de costume, sem me dar tempo para refletir, dei um
empurrão na mesa. Os queijinhos se espalharam pelo chão e eu me servi prontamente. Mamãe, ao voltar, disse ao
ver o que acontecera:
– Veja Main... e eu os tinha arrumado com tanto cuidado!
– Pois é mamãe, mas você deixou a porta aberta; quem sabe o gato...
E ainda desta vez sem pregar mentira soube arranjar-me”.

Dom Bosco
“Mamãe Margarida educava-me para que o meu comportamento fosse leal e verdadeiro. Mas um dia
combinei uma...
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– Levanta-te, pega-a! Mais um pouco... (tentava chegar ao frasco dos doces, mas, sem esperar, caiu a vasilha
do azeite).
– Oh! Mesmo a vasilha do azeite!
Todas as tentativas para enxugar a mancha de óleo foram inúteis...
– Como irá sofrer a minha mãe! Tantas dificuldades econômicas e eu fazendo isto! – disse para comigo.
Então peguei numa vara e comecei a prepará-la para ir ao encontro da minha mãe que voltava da feira.
– Mãe, é para usá-la nas minhas costas!
E contei com sinceridade o acontecido. Depois de me ouvir, disse que era precisamente de umas palmadas
que eu precisava, mas, por ter dito a verdade, ela perdoava. Mas fique bem claro, minha mãe nunca nos bateu”.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Trabalhando em grupo – Partilhar:
a) Lembra-se de ter um dia dito palavras que ofenderam alguém?
b) Você já tentou encontrar alguma vez a melhor forma de contar uma verdade?
c ) Você já escondeu alguma verdade, dizendo uma mentira?
d) Já tentou elogiar alguém mesmo não sendo sincero?
e) Como você reage quando alguém lhe chama a atenção e fala de seus defeitos?
• Atitude
Sinceridade – é quando se é verdadeiro, quando se diz o que se pensa ou sente de forma franca e leal, quando
se tem boa fé.
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• Compromisso
Aprendemos com Dom Bosco e Madre Mazzarello a necessidade de falar sempre a verdade. Procurarei falar a
verdade durante a semana.

Retomada do símbolo e oração final
Senhor, tende piedade de mim porque sou pecador. Guiai os meus passos pelo caminho da verdade e do
vosso amor. Amém.
Referência Bibliográfica
Cronistória, Instituto das FMA, Vol. I, p. 39.
Dom Bosco, uma Biografia Nova, Terésio Bosco; site da Editora Dom Bosco: www.edbbrasil@org.br.
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4º Encontro: A Minha Vida é um Presente de Deus.
O que Faço Dela é o meu Presente a Ele.
• Ambientação
(Tecido colorido/ quadro de Dom Bosco e de Madre Mazzarello/estrela).
• Iluminação bíblica – Mt 2, 9
“Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo.”

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica – Filme – Natal digital
http://www.youtube.com/watch?v=x4v-FcFaKd4

Texto Bíblico Mt, 2, 9-11
9.	 Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que e estrela, que tinham visto no oriente, os foi precedendo
até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou.	
10.	A aparição daquela estrela encheu-os de profunda alegria.	
11.	Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois,
abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra.	
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Fatos da vida
Madre Mazzarello – A pequena catequista
Era preciso ver com quanto interesse, ou antes, com que prazer e gentileza repetia a lição às companheiras
mais tardas em aprender. Com seu catecismo na mão, repetia as explicações ouvidas, adaptando-as à compreensão
do seu pequeno auditório. Embora não se saiba quando, nem como aprendeu, o certo é que Maria sabia ler
sofrivelmente. Teria frequentado a escola? Não. Naquele tempo Mornese não tinha escola para meninas, nem a
elementar. As que não tinham meios de ir à cidade ou pagar professores particulares deviam resignar-se a ficar
analfabetas.

Dom Bosco e o saltimbanco
“Agora, senhoras e senhores, moças e rapazes, preparem-se para ver algo ainda mais deslumbrante!” –
proclamou o saltimbanco. Em seguida, com gesto dramático, puxou de sua orelha uma adaga.
Nesse momento tocaram os sinos, chamando o povo para as orações dominicais na Igreja de Santo Antonio.
Era também a hora em que o jovem João Bosco reunia seus amigos da Sociedade da Alegria para dar-lhes um sadio
entretenimento e lhes ensinar a doutrina católica. Porém, a multidão absorta continuava assistindo ao espetáculo.
Bosco via com preocupação o quanto o saltimbanco, com suas apresentações aos domingos, afastava aquela
boa gente da igreja e das práticas de piedade. Tentou várias vezes, inutilmente, demovê-lo de dar espetáculos nos
dias de preceito. O único recurso era, pois, fazê-lo mudar de cidade. Com esse objetivo, estava também ele na
Praça Santo Antonio, nesse dia, observando os truques do charlatão.
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Este facilitou a tarefa de João Bosco, ao declarar que nem todos os estudantes de Chieri juntos seriam
capazes de fazer uma só de suas proezas. E passeando seu olhar insolente pelo grupo de rapazes envergonhados e
furiosos, acrescentou um desafio para uma corrida:
– Atravesso a cidade em dois minutos e meio, correndo pelas ruas mais longas.
– Eu atravesso em apenas dois minutos – disse João – para enorme surpresa de todos os assistentes.
O saltimbanco riu desse jovem aspirante ao sacerdócio que aceitara seu desafio e propôs-lhe uma aposta de
20 liras.
Proposta aceita. Escolhe-se um juiz a quem é entregue o valor da aposta. Este dá o sinal de partida, João faz
o sinal da cruz e começa a corrida. No primeiro minuto o acrobata leva vantagem, mas logo João o ultrapassa e
deixa-o a uma tal distância que ele desiste no meio caminho.
– Bem se vê que estás acostumado a correr atrás das vacas em tua aldeia! – desabafa o vencido furioso.
– Mas diante de um burro é a primeira vez – replica um assistente entusiasmado pela proeza do jovem
Bosco.
Acabrunhado pelos risos dos espectadores que se juntaram em grande número, o acrobata tenta uma
desforra: desafia Dom Bosco para um salto, dobrando o valor da aposta. Dirigem-se todos para o canal de irrigação
que tem à margem uma mureta de pedra.
O acrobata salta em primeiro lugar, caindo do outro lado do canal, com os pés bem junto à mureta. Ir além,
um centímetro sequer, é impossível. Mas João não se perturba. Do fundo do coração, invoca o auxílio da Virgem,
benze-se e, num pulo elegante, bate os pés junto à mureta, dá um salto mortal e cai de pé no outro lado.
Ante essa demonstração de agilidade impensável e inesperada, a multidão estrondeia em aplausos.
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O charlatão não se dá por vencido e faz outro desafio... e perde de novo. Querendo desforrar-se de uma só
vez de todas essas derrotas, propõe uma aposta de 100 liras para quem subir mais alto nos galhos de uma árvore
ali existente. João Bosco aceita.
“Bem, esta será minha vez! Afinal de contas, nesta disputa eu sou invencível” – pensa o saltimbanco.
Impelido pela raiva, abraça-se ao tronco da árvore – um olmeiro novo e flexível – e trepa com agilidade a uma tal
altura que o galho está na iminência de quebrar-se. Para no topo por um instante a fim de afirmar sua vitória. Em
seguida desce com ar triunfante.
Desta vez, até os admiradores de João Bosco se mostram abalados, achando que ele já estava derrotado.
Impossível chegar mais alto sem quebrar os galhos da árvore e cair!
Com toda tranquilidade, João Bosco faz o sinal da cruz e começa a subir. Os galhos da árvore pendem,
ora para a direita, ora para a esquerda, ameaçando romperem-se a qualquer momento. Finalmente, ele alcança o
ponto atingido pelo acrobata. Por um instante, parece um empate!
Enquanto todos permanecem nesse suspense, Joãozinho agarra-se com firmeza aos galhos da árvore, virase de cabeça para baixo e começa a levantar as pernas.
Coisa fácil de fazer numa barra de ginástica, mas muito difícil e arriscada a vinte metros de altura, sem ter
outro apoio, a não ser dois galhos frágeis e bamboleantes de um olmeiro!
Com essa manobra, ele toca um metro mais alto do que o seu adversário. Seria difícil descrever os gritos, os
aplausos e a excitação da multidão embaixo, bem como a triste situação em que ficou o saltimbanco.
João Bosco, no entanto, mostrando-se tão misericordioso na vitória quanto fora ágil e firme nas disputas,
compadeceu-se do vencido. Declarou que lhe devolveria o dinheiro com a condição de que pagasse um almoço
para ele e seus amigos da Sociedade da Alegria, 23 pessoas ao todo. Com grande alívio, o acrobata aceitou a
generosa oferta, todos almoçaram alegremente e... nunca mais ele foi visto em Chieri.
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Dom Bosco, satisfeito, contou muitos anos depois: “Aquele foi um dia de alegria! Eu me cobri de glória
por ter vencido em habilidades um saltimbanco profissional”. Na realidade, seu maior júbilo foi por ter livrado a
cidade daquelas exibições que afastavam o povo da igreja.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Os Reis encantados com a notícia foram ao presépio para adorar o Menino e oferecer seus presentes (ouro,
incenso e mirra). Dom Bosco ofereceu o que tinha de melhor: suas habilidades para atrair os meninos da sua
idade. Madre Mazzarello ofereceu às colegas o pouco que sabia.
Também eu sou convidado a oferecer os meus presentes a Jesus:
O ouro da vida, o melhor que sou com todo o meu empenho; o incenso da minha oração diária e a vontade
de ser cada dia melhor, a mirra da gratidão a Deus por se fazer um de nós e vir morar conosco.
Criar um momento de partilha no grupo ligando a nossa vida com a vida de Jesus, de Madre Mazzarello e
de Dom Bosco.

Atitude – Doação na alegria
• Compromisso
Ao longo desta semana, vamos procurar dar o nosso melhor em tudo o que fazemos e dizemos.

Retomada do símbolo e oração final
Senhor, Tu me conheces. Sabes tudo de mim e estás atento a todos os meus passos. Ainda a palavra não
chegou à boca e já a conheces plenamente. Estás à minha frente e atrás de mim, sobre mim repousa a tua mão.
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Tu me plasmaste e me teceste no seio de minha mãe. Dou-te graças por tantas maravilhas, as tuas obras são
admiráveis, conheces a sério a minha alma. Prescruta-me, Senhor, pois conheces o meu coração. Examinas-me e
conheces os meus propósitos. Vê se é errado o meu caminho e conduze-me pelo caminho do que é eterno. Amém.
(do Salmo 139).

Referência Bibliográfica
O Santo que desafiou o acrobata, Elizabeth MacDonald, 2009.
Cronistória, Instituto das FMA, Vol. I, pp. 34 -35.
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5º Encontro: Jesus, o Presente de Deus para Nós
Este encontro quer ser um momento lúdico, celebrativo e conclusivo da caminhada realizada.
• Ambientação
(sala com pouca iluminação para dar a ideia de noite\ manjedoura com os personagens do presépio, casa nativa
de Dom Bosco e de Madre Mazzarello e também o símbolo que acompanhou todo o itinerário).
• Momento lúdico
“O verbo se fez carne e habitou entre nós” Jo 1, 14.
Este encontro quer ser um momento lúdico, celebrativo e conclusivo da caminhada realizada. Distribuir
para cada participante uma folha com perguntas referentes aos temas estudados, ou ainda, dividir em pequenas
equipes com nomes: Dom Bosco, Madre Mazzarello, Menino Jesus, Belém etc, para realizar as tarefas.
Perguntas:
 Nome completo de Dom Bosco
 Nomes dos pais de Dom Bosco
 Nomes dos irmãos de Dom Bosco
 Nome do primeiro grupo fundado pelo jovem João Bosco.
 Nome dos pais de Madre Mazzarello
 Qual é o significado do nome: Maria Domingas?
32

 Lugar onde nasceu Madre Mazzarello
 Lugar onde nasceu Dom Bosco
 Qual foi a pergunta que Maria Mazzarello fez a seu pai e qual foi a resposta dele?
Se for feita em equipes:
 Dramatizar: João Bosco e o saltimbanco.
 Represente na linguagem de hoje a Sociedade da Alegria.
 Apresente de forma criativa uma das travessuras de Maria Mazzarello quando criança.
 Um fato da vida de João Bosco onde ele falou a verdade mesmo sabendo que poderia ser punido por mamãe
Margarida.
Convidar o grupo para cantar a música: Dom Bosco das Crianças
Ele tem um coração bonito
E seu sorriso é de um pai legal.
Ele está bem perto das crianças
E evita que se faça o mal.
Ele gosta do que a gente gosta,
Ele vive do que a gente vive:
Ele brinca, ele sonha, ele canta, ele dança.
Dom Bosco é sensacional!
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Ele está nesta canção da gente
E é tão lindo ouvir a sua voz
De Dom Bosco somos a semente,
Com certeza ele vive em nós.
http://www.missaosalesiana.org.br/albuns.php?id=1

Momento celebrativo.
Convidar o grupo para que se sente próximo ao cenário de forma que se possa contemplar cada detalhe.
Fazer memória do que se viveu e aprendeu. Agora é o momento de celebrar todo o caminho percorrido até aqui.
Cantar o sinal da cruz.
Leitor 1 – Estamos reunidos no Amor, pelo Amor e para o Amor. No meio de uma noite o Amor veio até
nós. A sua vinda não aconteceu conforme nossas expectativas humanas. Ele não nasceu num palácio, nem em
alguma das metrópoles do mundo. Jesus chegou na periferia de um lugar pequenino. Nasceu sem que houvesse
para Ele, como seria de se esperar da chegada de Deus, mordomias ou cuidado algum especial daqueles que
deveriam acolhê-lo. Deus veio para nós entre os pequenos daquele tempo. Hoje, dois milênios depois, estamos
aqui relembrando aquele momento sublime. Mas isso não basta. É necessário que o façamos atual. Jesus precisa
nascer a cada dia no coração de todos. Precisa nascer no coração do mundo para que se faça paz na humanidade.
Todos – Celebrar o nascimento de Jesus é dar dignidade e solenidade à fé que temos de que Deus está no
meio de nós. Ele é Emanuel, Deus conosco, para que todo mundo tenha vez e voz.
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Meninas – Deus vem para iluminar o mundo. No meio das trevas nasce a grande luz. Tudo se renova, a
natureza canta, a vida se faz plena porque está aqui o Menino Jesus. (o mais velho do grupo acende a vela).
Meninos – Celebrar é trazer ao coração aquilo que sinto que me faz melhor, maior e mais importante.
Celebrar é me fazer filho de Deus que está junto comigo. Que por amor fez a opção de não permanecer distante.
Coordenador – Celebrar o Natal é não ficar sozinho. É louvar e agradecer pela família, pela amizade, pelo
carinho que nos rodeia. Fazer o Natal é se sentir acolhido por todos e isto é muito mais do que simplesmente
comer uma farta ceia.
Leitor 2 – Celebrar a vinda de Jesus é também olhar ao redor e pedir perdão. Verificar o que poderia ter
feito de melhor, agindo com o coração. Também pelo que omiti e que deveria ter realizado, deixando o mundo à
minha volta mal acabado.
Leitor 3 – Celebrar o Natal é não dormir, mas manter-se sempre em vigília. Trabalhar com afinco, mesmo
que a sociedade diga diferente, a fim de preservar a nossa família.
Leitor 4 – Celebramos um grande mistério. Deus se faz ser humano. O que poderia ser mais importante e
digno do que isso? Deus deixa sua condição divina e se faz um de nós. Façamos um minuto de silêncio e reflitamos
sobre este mistério maravilhoso: Nosso Deus não se contenta em permanecer lá longe no céu. Ele vem até nós. Ele
se faz um de nós. Jesus é um de nós para que sejamos seus irmãos. Para que sejamos mais irmãos.
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Leitor 5 – Foi assim a chegada de Jesus (Ler o Evangelho de Lucas 2, 1-14).
Leitor 6 – Deus se faz menino. Criança é ser humano que ainda necessita se fazer, se construir. Deus se faz
recém-nascido e isso precisa dar sentido às nossas vidas. Precisamos fugir da mesmice e da descrença.
(o coordenador coloca o Menino Jesus na manjedoura do presépio).
Leitor 1 – Vale refletir sobre o que celebramos hoje. É necessário que nos façamos umas perguntas: Que
sentido tem o Natal para mim? Uma festa da família? Uma troca de presentes? Uma noite para se comer bem e se
beber bastante? Um dia para me emocionar?
Todos – Viver o Natal até que pode ser tudo isso, mas se for assim, será apenas um pedacinho insignificante
do Natal de Jesus e mostrará que o seu verdadeiro sentido ainda não foi percebido por mim.
Meninos – Nesse Natal peço para que o Menino que vem me dê coragem para crescer. Para não ficar no
ano que se aproxima do mesmo jeito que sou hoje, mas que eu seja alguém melhor. Para que Ele me faça sair das
rotinas costumeiras . E assim eu possa perceber também o Natal que acontece nas nossas esquinas.
Meninas – O Natal das crianças que dormem na rua durante todo o ano.
Meninos – O Natal das crianças que dormem em casas, mas vivem com uma grande dor, pois não têm o
carinho e a atenção dos pais. Elas parecem ter tudo, mas não têm o essencial, que é o Amor.
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Meninas – O Natal dos doentes que estão sofrendo pelo mundo afora. Muitos com doenças físicas e tantos
outros também com moléstias da alma. Os que não têm como viver o Natal agora. Os desprezados, os migrantes,
os que sofrem preconceitos, os que padecem bullying nas escolas.
Meninos – O Natal dos presos. Não somente os que estão nas cadeias, mas também os outros que são
acorrentados ao ter. São prisioneiros do consumo desvairado. Não se libertam da imagem e não conseguem ser.
Ficam amarrados ao trabalho sem limite. O Natal dos prisioneiros das drogas, as ilícitas e as também aceitas,
tornando assim a vida tão triste.
Todos – O Natal dos que promovem a violência e a guerra. Dos que geram dor e ódio pela terra. Daqueles
que não conseguem perdoar os pecados que lhes foram feitos e, por isso, vão seguindo pela vida, tristes e
acabrunhados.
Coordenador – O Natal dos que passam pela existência sem sentir que estão vivendo. Seguem como se
ela fosse um fardo, ou somente uma festa na cidade. O Natal dos que passam dormindo, mesmo tendo os olhos
abertos, porque não conseguem ver, ou porque não querem perceber a realidade...
Leitor 1 – O Natal dos que não acreditam. Dos que não têm fé de que Deus pode nos transformar e nos criar
todos os dias das nossas vidas para amar mais.
Leitor 2 – Ao Menino Deus façamos os nossos pedidos:
1. Pelos que estão doentes ou de alguma maneira sofrendo em nossa família e entre os amigos.
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Todos: Nós te pedimos, Menino Jesus.
2. Pelos nossos parentes e amigos que neste último ano se foram para o colo de Deus.
Todos: Nós te pedimos, Menino Jesus.
3. Para que a gente não perca a capacidade de sonhar e de acreditar num mundo melhor.
Todos: Nós te pedimos, Menino Jesus.
4. Para que sejamos construtores da paz e da justiça.
Todos: Nós te pedimos, Menino Jesus.
5. Pelos que nos ajudaram a crescer neste ano que passou.
Todos: Obrigado, Menino Jesus.
Leitor 1 – Peçamos em silêncio pelo próximo ano, para que quando a gente for se encontrar no Natal que
vem, cada um de nós esteja melhor do que é hoje. Para isto, façamos um tempo de silêncio e um propósito, diante
do Menino Deus, do que queremos mudar para nos tornarmos mais humanos.
– O coordenador irá passar diante de cada um de nós, trazendo-nos o Menino Jesus para que o reverenciemos e,
se quisermos, o possamos beijar. Enquanto isso todos cantamos:
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Noite feliz, noite feliz.
Ó Senhor, Deus de amor, Pobrezinho nasceu em Belém
Eis na lapa Jesus, nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus.
Noite feliz, noite feliz.
Ó Jesus, Deus da luz.
Quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão.
E a nós todos salvar. E a nós todos salvar.
Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar.
Aos pastores, seus anjos no céu, anunciando a chegada de Deus.
De Jesus Salvador, de Jesus Salvador.
Noite feliz, noite feliz, O Senhor, Deus de Amor.
Pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lapa Jesus, nosso bem.
Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus.
• Envio
Cada adolescente se aproxima do coordenador com o seu símbolo nas mãos para que ele lhe imponha as mãos
invocando a presença do Espírito e enviando-o para a nova etapa:
O Senhor te escolheu, te consagra e te envia. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Material de apoio para a utilização deste subsídio:
– Gibis Dom Bosco e Madre Mazzarello.
– DVD – Flauta e orquestra.
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Caderno 2

Nazaré – “Família, Lugar da Vida e do Amor”
1º Encontro: Família, Berço do Amor
• Ambientação
(Tecidos/ mapa-mundi/ Bíblia/ imagens da Valponasca e Chieri Figuras de Dom Bosco e Madre Mazzarello em
família/ Sagrada Família, fotos de família hoje).
• Iluminação Bíblica - Lc 2, 48
“Quando os pais de Jesus o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste?! Eis que teu
pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição”.

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica: Valores familiares.
Objetivo: Identificar valores e mensagens transmitidos pela família.
Materiais necessários: Ficha de trabalho e lápis.
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Desenvolvimento:
1. Grupo em círculo, sentado.
2. Distribuir ficha de trabalho e lápis, pedindo que respondam individualmente às questões contidas na ficha.
3. Dividir o grupo em cinco subgrupos. Cada subgrupo fica responsável por uma das questões da ficha de trabalho.
4. Solicitar a cada subgrupo que discuta as respostas individuais à questão que lhe coube, registrando os pontos
comuns.
5. Cada subgrupo apresenta suas observações.
6. Plenário – comentar os pontos de discussão:
* Que valores são especialmente importantes para a sua família?
* O que lhe chamou a atenção de tudo o que ouviu?
* Como se sente em relação à diversidade de valores do grupo?
7. Fechamento: o coordenador ressalta para o grupo que os valores que possuímos influenciam nossas atitudes,
decisões e comportamentos. Nenhum ser humano vive sem um núcleo de princípios interiores que orientem
sua interpretação do mundo, dando sentido e direção para sua vida.
Ficha de trabalho:
O que sua família pensa sobre:
1. Ter bom desempenho na escola?
2. Participar de grupos sociais: PJE/ AJS /Infância missionária e outros?
3. Uso da internet?
4. Acolher o diferente?
5. Respeitar as regras?
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Texto de reflexão
Descrição de Nazaré – Nazaré, cujo nome significa “Cidade do Ramo ou broto”, era uma cidade na Baixa Galileia,
onde Jesus passou a maior parte de sua vida terrestre, junto com seus parentes. Tanto José como Maria eram
habitantes de Nazaré. Nazaré ficava nas montanhas baixas pouco ao norte do Vale de Jezrael, aproximadamente
a meio caminho do Mar da Galileia e o litoral do Mediterrâneo. Ficava numa bacia nas montanhas, com os
morros elevando-se de 122 a 152 metros acima dela. A região era bem povoada, com várias cidades e vilas perto
de Nazaré.
Descrição de Chieri – É uma cidade italiana da região do Piemonte, província de Turim, onde Dom Bosco iniciou
os seus estudos no Colégio Público, de 1831 a 1835. Mamãe Margarida, visitava frequentemente o filho levando
algumas provisões para a sua alimentação. A cidade possuía o seminário arquidiocesano de Chieri onde D. Bosco
iniciou a sua formação para ser padre.
Descrição da Valponasca – A Valponasca era uma casa de campo, situada numa colina ao norte de Mornese onde
Main viveu parte da sua infância e adolescência com a família, trabalhando no cultivo da vinha e do trigo em
terras arrendadas. A casa era simples, aconchegante e possuía uma janelinha no sótão, que se tornou um ponto de
encontro da família para a oração, uma iniciativa da jovem Maria Mazzarello.
Descrição do local onde vivo a minha adolescência (cada adolescente partilha o local onde vive).
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Texto Bíblico - Lc 2, 41-52
41.	Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
42. Tendo ele atingido doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa.
43. Terminados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o
percebessem.
44. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o
buscaram entre os parentes e conhecidos.
45. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele.
46. Três dias depois acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
47. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas.
48. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu
andávamos à tua procura, cheios de aflição.
49. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?
50. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera.
51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu
coração.
52. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens.
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Fatos da vida
Dom Bosco
Filho de Francisco Bosco e Margarida Occhiena, camponeses que com trabalho e economia ganhavam
honestamente o pão de cada dia. Seus irmãos: José e Antonio, este, filho do primeiro casamento de Francisco e sete
anos mais velho que ele. Completava a Família a vovó paterna Margarida Zucca, com mais de 70 anos.
Vítima de uma pneumonia, o pai Francisco Bosco deixara o menino João Bosco órfão com apenas 02 anos
incompletos.
Últimas palavras à esposa: “Margarida, tenha confiança em Deus!”
Por mais que o chamassem, João Bosco não queria deixar o quarto do pai.
Diálogo com a mãe:
– “Vem João, vem comigo! Dizia mamãe com insistência.
– Se papai não vem, eu também não vou.
– Pobre filho – continuou minha mãe. Já não tens mais pai!”
Margarida chorava e João também chorava por vê-la chorar. Nem sequer imaginava a desgraça que é
perder um pai.

Madre Mazzarello
“Os pais de Maria Mazzarello eram camponeses e cristãos de fibra. Viviam o amor mútuo na simplicidade
da vida do campo, medindo gestos e palavras pelo ritmo das estações, dos típicos trabalhos da vinha e das festas do
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povoado. José era bom. Sério e tranquilo como um patriarca. Dotado daquele profundo senso de Deus, que se faz
sabedoria e discernimento em cada experiência da vida. Foi sócio das Conferências de São Vicente de Paulo.
Sua mulher, Maria Madalena, tinha outro temperamento. Alegre, entusiasmada, capaz de colher o lado
humorístico da realidade. Em tempo e lugar certo, fazia brotar o humor das situações mais cinzentas. Também
para ela Deus era pessoa viva e presente. Assim como Nossa Senhora que ela honrava de modo particular. “Maria
herdou do pai sabedoria e profundo senso do concreto e, de sua mãe, a coragem de enfrentar as situações com
desembaraço e alegria”.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Música – Pais e Filhos – Legião Urbana
Estátuas, cofres e paredes pintadas
Ninguém sabe o que aconteceu.
Ela se jogou da janela do quinto andar
Nada é fácil de entender.
Dorme agora,
é só o vento lá fora.
Quero colo! Vou fugir de casa!
Posso dormir aqui com vocês?
Estou com medo, tive um pesadelo
Só vou voltar depois das três.
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Meu filho vai ter nome de santo
Quero o nome mais bonito.
É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há.
Me diz, por que o céu é azul?
Explica a grande fúria do mundo
São meus filhos
Que tomam conta de mim.
Eu moro com a minha mãe
Mas meu pai vem me visitar
Eu moro na rua, não tenho ninguém
Eu moro em qualquer lugar.
Já morei em tanta casa
Que nem me lembro mais
Eu moro com os meus pais.
É preciso amar as pessoas
Como se não houvesse amanhã
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Porque se você parar pra pensar
Na verdade não há.
Sou uma gota d’água,
sou um grão de areia
Você me diz que seus pais não te entendem,
Mas você não entende seus pais.
Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo
São crianças como você
O que você vai ser,
Quando você crescer?

Reflexão em grupos
1.	 O que você pensa sobre a família?
2.	 Você se sente livre em família?
3.	 Assim como na família de Nazaré, na família de Dom Bosco e Madre Mazzarello havia momentos de escuta,
obediência, amor demonstrado? Como você percebe esses momentos em sua vida?
4 Que tipo de família você quer construir?
• Atitude
Nesta semana vamos viver a atitude de acolhida e respeito para com nossos pais.
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• Compromisso
Escolher ou conversar com os pais sobre uma responsabilidade que você possa assumir em casa.

Oração e entrega do símbolo desta etapa.
Ó Trindade Santa, vós que sois a mais perfeita Comunidade de Amor, olhai para nossa família e fazei que
ela fique sempre unida e marcada pelo amor. Amém.
Canto: Abençoa, Senhor as famílias. Amém.
Abençoa, Senhor, a minha também.
Símbolo CASA – Entregar o símbolo da casa.

Referência Bibliográfica
Uma mulher ontem e hoje. Santa Maria Mazzarello.
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco. EDB - Editora Dom Bosco; site: www.edbbrail.
org.br.
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2º Encontro: Crescendo em Estatura, Sabedoria e Graça
• Ambientação
(Bíblia/ Dom Bosco/ Madre Mazzarello/ fita métrica).
• Iluminação Bíblica:
“E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens”. Lc 2, 52.

Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica do Barco
Fazer os passos da construção de um barco refletindo em cada passo a constituição do ser humano.
Dobrar folha ao meio: refletir com os adolescentes o nascimento, marca permanente;
Casa: refletir as primeiras relações;
Chapéu: refletir aniversário, momentos de amadurecimento;
Quadrado: reflexão sobre as atitudes de reclamações;
Triângulo: refletir as relações eu-outro-Deus
Quadrado pequeno: refletir sobre a compreensão da vida.
Barco: refletir: conflitos da idade (rasgar uma ponta), dificuldades (rasgar outra ponta), outras dificuldades
(rasgar ponta de cima)
0
8 Camisa: Partilhar – Quem sou eu e minha história

10
20
30
40
50
60
70
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Colocar a camisa nas costas de cada pessoa.
Caminhar pela sala escrevendo apenas qualidades nas camisas dos colegas.
Partilhar as qualidades que foram colocadas em grupo.

Texto de reflexão - Lc 2, 49-52
49.	Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?
50.	Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera.	
51.	Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu
coração.	
52.	E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens.	

Fatos da vida
Dom Bosco
“Aos onze anos fui admitido à Primeira Comunhão. Sabia todo o pequeno catecismo, mas na maioria
dos casos, ninguém era admitido à Comunhão antes dos doze anos. Eu morava longe da Igreja e o pároco não
me conhecia e assim devia limitar-me exclusivamente à instrução religiosa de minha boa mãe. Não querendo,
porém, que eu crescesse em idade sem praticar este grande ato da nossa santa religião, empenhou-se ela própria
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em preparar-me como melhor podia e sabia. Durante a quaresma fez-me ir todos os dias ao catecismo. Fui depois
examinado, aprovado, e marcou-se o dia em que todos os meninos deviam fazer a Páscoa.”

Madre Mazzarello
“Na Valponasca, Main, a menina dos campos, voltou a ser alegre e esperta como um passarinho em
liberdade. Ajudava a mãe nos afazeres de casa, brincava com os irmãozinhos e se divertia com as coisas e a vida do
campo. Deixou-se plasmar pelo ambiente crescendo sã, equilibrada, serena e sincera a toda prova. Desde menina
sentia uma aversão à mentira”.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Vídeo para a reflexão – O que você quer ser quando crescer? http://www.youtube.com/watch?v=qmdj1ucfOaY
Baseando na dinâmica do barco, no texto bíblico, nos fatos da vida e no vídeo, refletir em grupos:
1- Como estou percebendo o meu crescimento?
2- O que em mim percebo que já mudou ou está em processo de mudança?
3- Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Também nossos amigos Mazzarello e Dom Bosco cresciam. Para
você, o que significa crescer em estatura, sabedoria, e graça?
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• Atitude
Aceitação das transformações que estão acontecendo no meu corpo e na minha vida com serenidade.
• Compromisso
Crescer de forma sadia no cuidado com o corpo.
Empenho de cuidado harmônico: corpo, mente, coração e espírito.

Oração e retomar o símbolo da casa
Deus da vida, nós vos agradecemos pela nossa vida, pelos
momentos da nossa existência, por tudo o que acontece.
Ajudai-nos a crescer segundo a vossa vontade em estatura,
sabedoria e graça diante de nossa família, da Igreja, de
nossos amigos e diante de vós. Amém.

Referência Bibliográfica
- Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco. EDB - Editora Dom Bosco; site: www.edbbrail.
org.br.
- Uma mulher ontem e hoje, Santa Maria Mazzarello.
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3º Encontro: Eu Sou, Pela Minha Vida, Lugar Onde Deus se revela
• Ambientação
(Bíblia/ Dom Bosco e Madre Mazzarello/ a casa, pedra).
• Iluminação Bíblica:
“Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração”.

Dinâmica:
Iceberg
Sugestão da dinâmica do iceberg – Na dinâmica do nosso crescimento, vemos e percebemos algumas
coisas; outras não. Existem, mas não as percebemos ainda.
Sugerir fazer a dinâmica e depois partilhar.
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O que se vê?

O que não se vê?

Surpresas?

Riscos?

Mar
Deus
Amigo
Família
De si mesmo

Texto de reflexão – Lc 2, 49-51
49. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?
50. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera.
51. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu
coração.
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Fatos da vida
Madre Mazzarello
“A casa da chácara, a Valponasca, onde Maria Domingas passou a maior parte da sua juventude, tinha uma
pequena janela do lado ocidental. Aquela janela era o “olho de fogo” que se abria para a bela paisagem do campo,
com a vila de Mornese ao fundo e sua Igreja em destaque. Ali, todas as noites após um longo dia de trabalho, Maria
se ajoelhava em frente à janela para rezar. E ela dizia que, apesar da distância e das paredes de pedra da Igreja, ela
conseguia sentir a luz do altar.”

Dom Bosco
Quando eu era pequenino, minha mãe mesmo me ensinou as orações. Quando pude juntar-me a meus
irmãos, fazia-me ajoelhar com eles, de manhã e de noite, e juntos rezávamos as orações, o terço...
Ela mesma me preparou para a primeira confissão; acompanhou-me à Igreja, confessou-se antes de mim,
recomendou-me ao confessor e, depois, ajudou-me a fazer a Ação de Graças.
Continuou a ajudar-me até julgar-me capaz de sozinho confessar-me dignamente.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Maria de minha infância – (Pe. Zezinho).
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Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama,
Juntava as mãozinhas e rezava apressado.
Mas rezava como alguém que ama.
Nas Ave-Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras.
E muito cansado, acabava dormindo,
Mas dormia como quem amava.
Ave-Maria, mãe de Jesus,
O tempo passa, não volta mais.
Tenho saudade daquele tempo
Que eu te chamava de minha mãe.
Ave-Maria, mãe de Jesus,
Ave-Maria, mãe de Jesus.
Depois fui crescendo, eu me lembro,
E fui esquecendo nossa amizade.
Chegava lá em casa chateado e cansado,
De rezar não tinha nem vontade.
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Andei duvidando, eu me lembro,
Das coisas mais puras que me ensinaram.
Perdi o costume da criança inocente,
Minhas mãos quase não se ajuntavam.
O teu amor cresce com a gente,
A mãe nunca esquece um filho ausente.
Eu chego lá em casa chateado e cansado,
Mas eu rezo como antigamente.
Nas Ave-Marias que hoje eu rezo
Esqueço as palavras e adormeço
Embora cansado e sem rezar como eu devo,
Eu de ti Maria não me esqueço.

Trabalho em grupos
A partir da música, partilhar sua experiência de oração em família, fazendo memória das etapas pelas quais
você está passando. Sugere-se que este trabalho seja bem artístico, destacando também os valores que permanecem
ou passam a fazer parte de sua vida à medida que você caminha.
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• Atitude
Rezo agradecido pela experiência recebida em casa/na escola/ catequese (na família, com os pais, avós,
professores).
• Compromisso
Procurarei descobrir os valores, na minha família e em mim, que estão em sintonia com Jesus.

Oração e retomada do Símbolo
Senhor, nós vos consagramos nosso lar, nossas atividades, nossa saúde, nosso alimento, nosso trabalho e
toda a nossa vida. Abençoai os pais e os filhos, para que juntos possamos viver uma experiência de amor e ser uma
Comunidade de Fé, verdadeira Igreja doméstica.

Referência Bibliográfica
- Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco. EDB - Editora Dom Bosco; site: www.edbbrasil.
org.br.
- Gibi Mazzarello.
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4º Encontro: Sonhando o Sonho de Deus
• Ambientação
(Bíblia/ Dom Bosco/ Madre Mazzarello, flores, rolo de pergaminho, palavra escrita numa faixa: sonhos).
• Iluminação Bíblica:
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para
sarar os contritos de coração”.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica – trabalhar com os sonhos (quais são os meus sonhos?)
Distribuir uma bexiga para cada adolescente. Pedir para que escreva em um pedacinho de papel o seu
sonho. Colocar o sonho na bexiga e brincar com ela, não deixando a bexiga cair e nem estourar. Depois de um
tempo, cada um segura um balão, estoura e partilha o sonho encontrado.
Pode usar como música de fundo (bola de gude) enquanto brinca com a bexiga.

Texto de Reflexão – Lc 4, 16-19
16.	Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e
levantou-se para ler.	
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17.	Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito
(61,1s.):
18.	O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres,
para sarar os contritos de coração,
19.	Para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para
publicar o ano da graça do Senhor.	

Fatos da vida
Dom Bosco
Sonho dos 9 anos (parte do filme da Estreia 2012). A seu tempo, tudo compreenderás. Estreia de 2012
“Na idade de 9 anos tive um sonho, que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida.
Pareceu-me estar perto de casa. Numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos brincavam. Alguns
riam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio deles,
tentando, com socos e palavras, fazê-los calar.
Neste momento apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. Um manto
branco cobria-lhe o corpo. Seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia fitá-lo. Chamou-me pelo
nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras:
– Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-te
imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude.
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Confuso e assustado, repliquei que eu era um menino pobre e ignorante, incapaz de lhes falar de religião.
Quando aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que
falava.
Quase sem saber o que dizer, acrescentei:
– Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis?
– Justamente porque te parecem impossíveis, deves torná-las possíveis com a obediência e a aquisição da
ciência.
– Onde, com que meios poderei adquirir a ciência?
– Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio e, sem a qual, toda sabedoria se converte
em estultície.
– Mas quem sois vós que assim falais?
– Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar três vezes ao dia.
– Minha mãe diz que sem sua licença não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso
nome.
– Pergunta-o à minha mãe.
Nesse momento vi ao seu lado uma senhora de aspecto majestoso, vestida de um manto todo resplandecente,
como se cada uma de suas partes fosse fulgidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas
perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse:
– Olha!
Vi então que todos os meninos haviam fugido e, em lugar deles estava uma multidão de cabritos, cães,
gatos, ursos e outros animais. – Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte, robusto. O que
agora vês nesses animais deverás fazê-los aos meus filhos.
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Tornei então a olhar e, em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeiros que, saltitando e balindo,
corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa.
Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falassem de maneira que eu pudesse compreender,
porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça dizendo:
– A seu tempo tudo compreenderás.
Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou, e tudo desapareceu.
Permaneci atônito. Parecia que minhas mãos doíam devido aos socos que tinha dado, que minha face doía
pelos socos recebidos. Aquele personagem, aquela senhora, as coisas ditas e ouvidas, me ocuparam de tal forma a
mente que não consegui retomar o sono aquela noite.”
P. João Bosco

Madre Mazzarello
Caminho de Borgoalto – A ti as confio
“Se eu soubesse costurar melhor, se fosse costureira, quantas meninas poderia reunir! Às mais pequeninas
ensinaria a fazer meias, a coser, a remendar e às maiores a fazer seu enxoval, seus vestidos... ao mesmo tempo
estariam longe dos perigos, das conversas levianas, das vaidades... faria com que amassem Nosso Senhor, Nossa
Senhora. É preciso mesmo que eu consiga isso.”
Para reforçar-lhe o desejo de ocupar-se da juventude, aconteceu-lhe uma singular aventura, de que só
muito mais tarde falou com algumas companheiras.
62

“Passando um dia pela encosta de Borgoalto, julgou ver à sua frente um grande edifício que parecia um
colégio de meninas. Parou para olhar, cheia de admiração e disse de si para si: “O que é isto que estou vendo?”
“Este palácio nunca esteve aqui! Que será isto?” E ouvi como uma voz que me dizia: “A ti as confio”

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Partilha:
A partir da projeção dos filmes, partilhar as imagens, palavras, gestos que mais tocaram o coração.
Recontar os sonhos dos 9 anos e a visão de Borgoalto com as palavras dos adolescentes.
• Atitude
Reconhecer que Deus me ama e tem uma missão para mim.
• Compromisso
Com auxílio de pincéis e tintas montar um painel de compromisso.

Oração e retomada do símbolo
Senhor Jesus, apresento meus sonhos e metas. Ajuda-me a realizá-los conforme a tua vontade. Amém!
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5º Encontro: Eu Sou Casa, Lugar de Deus. Ele Habita em Mim
Este encontro quer ser um momento lúdico, celebrativo e conclusivo da caminhada realizada.
• Ambientação
(Ambiente bem arrumado, utilizando os principais destaques dos encontros: bíblia, vela, flores, Família de
Nazaré, Casa, Mornese, Chieri, Bechi, papéis e canetinhas coloridas, etc).

Momento lúdico:
Sugestão para montagem do Bingo.
O coordenador distribui as cartelas com palavras referentes aos temas dos encontros:
Cada cartela terá 25 palavras:
O coordenador começa o jogo dizendo qual será a regra para a primeira rodada (cartela cheia ou a primeira a
coluna do B, ou só a coluna do N etc).
1.	 Nome da cidade onde Dom Bosco iniciou seus estudos: Chieri
2.	 Nome da mãe de João Bosco: Margarida
3.	 Apelido de Maria Mazzarello: Main.
4.	 O que os pais de Maria Mazzarello cultivavam: vinha e trigo
5.	 Nome do pai de Dom Bosco: Francisco
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6.	 Com quantos anos Joãzinho Bosco ficou órfão: 2 anos
7.	 Nome da mãe de Maria Mazzarello: Madalena
8.	 Padre Calosso era capelão do lugar chamado: Murialdo
9.	 Com que idade João Bosco teve um sonho que marcou sua vida: 9 anos
10.	 Lugar onde os pais de Jesus o encontraram quando este se perdeu: templo
11.	 Jesus crescia em: estatura,
12. Jesus crescia em: sabedoria
13.	 Jesus crescia em: graça
14.	 Palavras que foram ditas por Maria a Joãozinho no sonho dos 9 anos: humilde, forte, robusto
15.	 Quem disse a Maria Mazzarello a seguinte frase “a ti as confio”: uma voz
16.	 Local onde Maria Mazzarello teve uma visão: Borgo Alto
17.	 Local onde Maria Mazzarello rezava secretamente: Janela da casa da Valponasca.
18.	 Nome da chácara onde os pais de Mazzarello trabalhavam: Valponasca
19.	 Nome do pai de Jesus: José
20.	 Como se chamava a Mãe de Jesus: Maria
21.	 Nome do local onde Jesus vivia com sua família: Nazaré
22.	 Local onde crescemos e aprendemos a ser gente: Família
23.	 Profissão dos pais de Maria Mazzarello: Camponeses
24.	 A mãe de Jesus guardava todas as coisas no seu: Coração
25.	 Símbolo que nos acompanhou este ano: Casa
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Momento Celebrativo
Canto – Casa, palavra antiga.
http://www.youtube.com/watch?v=qrgPdodXI_4
Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, sou
morada, lugar de Deus.
Deus não está lá fora, mas sim mora dentro de mim.
Abri a porta. Ele entrou em casa. Estou em obras.
Essa morada um dia será perfeição! Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com
minhas mãos, não!
Me fez casa. Eu sou morada. Lugar de Deus
Que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim
A minha janela são estes olhos que brilham.
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Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu Amado.
Mudando as coisas de lugar… Dentro de mim.
Eu sou casa, lugar de Deus, ele habita em mim.
Lá fora é frio, lá fora é medo. É alto de monte, deserto, um vazio.
Morando em mim, Tu me aqueces, me ensinas a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria.
Recordação da vida – Cada participante poderá recordar quais os momentos mais importantes deste caminho
feito e partilhar.
Coordenador – Escrever nas tiras de papel os nomes das pessoas de sua família. Colocar no ambiente enquanto
se canta:
Abençoa Senhor as famílias Amém, abençoa, Senhor, a minha também.

Palavra de Deus – Lucas 2, 41-52
Coordenador – Após a leitura do evangelho, o adolescente é convidado a escrever uma carta à sua família, ou uma
mensagem em forma de oração, salmo, poesia. Deixar um tempo de silêncio para que eles possam escrever.
Partilhar com o grupo como vai entregar a cartinha.
Coordenador – Como pessoas que fazem história, queremos continuar a caminhada. Temos o compromisso de
não parar. Temos sonhos. Sonhamos o sonho de Deus em nossa vida.
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Cantemos pedindo ao Senhor que cuide de nós e de nossos sonhos.
Continua Senhor!
R. Continua Senhor/Teu projeto de amor em mim/A criação não terminou/Tu continuas Criador!
1- Continua Senhor/ Do Teu jeito a me construir,/ Barro que sou, terra que sou, /As Tuas mãos me moldarão.
R. Sei que serei como queres que eu seja, / Um dia desses vou ser mais Igreja, / Um dia desses me converterei, me
converterei / E então profetizarei.
2- Continua Senhor/ Insistindo em me questionar/ Meu coração já entendeu/ Mas não consegue ser só Teu.
3- Continua Senhor/ Não me deixes me incomodar/ Chama outra vez mais uma vez/ Já fui vencido pelo amor.
Coordenador – convidamos Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, para nos acompanhar e abençoar a história que
continuaremos a construir daqui para frente.
Ave Maria, cheia de graça...

Envio
Cada adolescente se aproxima do coordenador com o seu símbolo em mãos para que ele lhe imponha as
mãos invocando a presença do Espírito e enviando para a nova etapa:
O Senhor te escolheu, te consagra e te envia. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”!
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Caderno 3

Betânia – Casa dos Amigos
1º Encontro: Escola – Lugar do Sonho e da Realidade
• Ambientação
(Dom Bosco / Madre Mazzarello / Jesus / Mochila / Tênis / Caderno).
• Iluminação Bíblica
“Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada”.

Descrição – Betânia
Betânia ou Bethânia era originalmente uma aldeia em Israel antiga, localizada bem próxima (cerca de
6 km) de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. É mencionada diversas vezes na Bíblia, como tendo sido visitada
por Jesus Cristo.
É considerada a casa dos amigos, pois, muitas vezes, Jesus parava ali para descansar de suas viagens e se encontrava
com os amigos para lhes falar ao coração.
Descrição – Minha Betânia (reconstruir os ambientes mais significativos para os adolescentes, nos quais
eles vivenciam experiências de convivência e amizade).
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Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica – Integração e Comunicação (Material: Fazer um relógio de papel, canetas ou lápis).
Faça uma lista de assuntos para motivar a conversa, de acordo com o tema do encontro ou o interesse do
coordenador.
Faça um relógio de papel e tire tantas cópias iguais quantos forem os participantes.
Distribua os relógios e um lápis ou uma caneta para cada pessoa.
Peça que escrevam seu próprio nome no retângulo abaixo do relógio.
Os participantes devem caminhar e marcar um encontro para cada hora. Cada pessoa se apresenta a alguém
e marca com ela um encontro – ambas devem então escrever o nome uma da outra sobre o relógio no espaço da
hora combinada. Pode-se colocar uma música de fundo enquanto os encontros são agendados. É necessário um
número par de participantes.
Quem já tiver preenchido todos os horários deve se sentar para que fique mais fácil completar as agendas.
Quando todos tiverem marcado as horas, comece a brincadeira...
Diga as horas, por exemplo, “Uma hora” e um assunto. Cada um deve procurar o par com quem marcou o
encontro de uma hora e conversar sobre a pergunta ou assunto definido.
Lista dos horários:
Horário – 12h – Partilhe neste horário o que você mais gosta de fazer em seu tempo livre?
Horário – 15h – Partilhe neste horário suas expectativas para este ano.
Horário – 18h – Partilhe neste horário um pouco sobre a melhor festa da qual você participou.
Horário – 21h – Partilhe neste horário o que você considera importante em uma amizade.
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Texto Bíblico – Lucas 10, 38-42
38.	Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua
casa.	
39.	Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar.	
40.	Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me
deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude.	
41.	Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas,
42.	no entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada.	

Fatos da vida
Dom Bosco
Antonio era o irmão mais velho de João e de José Bosco. Não era propriamente um primor de simpatia. Era
quase analfabeto. Joãozinho aprendeu a ler e escrever graças a uma de suas tias que era empregada do pároco da
aldeia. Com esforço ia lá passar alguns dias para aprender a escrita e a leitura. Isso junto ao trabalho de todos os
dias. Por isso, as horas de estudo eram roubadas do sono e do descanso. Mas a vista de um só livro fazia o irmão
Antonio subir aos arames.
– «Nesta casa não temos necessidade de livros» – gritava. «Acaso alguma vez eu meti o nariz em algum livro?
E, contudo, olha como estou alto e forte»
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– «Certo!», respondeu João. «Também eu sei de um outro que é maior e mais forte de que tu, e jamais meteu
o nariz num livro».
– «Quem?» – perguntou Antonio.
– «Quem, ora quem havia de ser: o burro que temos no curral».
Antonio alçou a mão para lhe dar uma pescoçada, mas João desapareceu num relance. Aquela situação não
podia continuar. O ambiente era muito pesado. Por isso, João saiu de casa para ir trabalhar fora, mesmo que isso
tivesse custado muito a Mamãe Margarida. Procurou trabalho pelas quintas vizinhas, bateu em todas as portas
até que um coração caridoso o aceitou. Mas teve que ir dormir na palha do “estábulo, porque não havia nenhum
quarto disponível”. Inimaginável! E com muitas dificuldades foi estudando e prosseguindo em seu grande objetivo:
ser padre.

Madre Mazzarello
“A pequena cresce e é muito querida em sua aldeia. Não pôde frequentar o colégio porque era muito caro.
Porém encontrou-se com as crianças, no catecismo. Maria Mazzarello quer aprender e compreender tudo.
“À escola não foi. Da Valponasca a Mornese o caminho era longo, e no inverno tornava-se um problema sem
solução. Além do que, naqueles tempos, era sabido e normal que as camponesas fossem analfabetas. Inteligente e
viva como era, Maria não tardou a aprender a ler. Mestre lhe foi o pai. Tomar o lápis na mão e enfrentar a fadiga
do escrever foi superior às suas possibilidades. Mas, interpretar letras, sílabas e frases tornou-se uma simpática
aventura, sobretudo nas longas noites de inverno. Também os números constituíram para Maria um mundo todo
desconhecido. Apesar disso ela conseguiu aprender a contar e o fazia na ponta dos dedos. Executava rapidamente
qualquer operação de aritmética elementar”.
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Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Reflexão: “Um dos locais de vivência de nossa cidadania é a escola. Lá exercitamos o protagonismo estudantil,
enquanto atuamos consciente e construtivamente na transformação da escola”.
De dois em dois converse sobre estas questões:
1) Por que estudar e para quê?
2) “Há escolas que são gaiolas e outras que são asas”. Como vocês entendem esta afirmação de Rubem
Alves?
3) “Fale e eu esquecerei. Ensine-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei.” Dê exemplos desta
afirmação de Benjamim Franklin.
• Atitude – Responsabilidade
• Compromisso – Viver o Protagonismo Estudantil na escola.
• Oração e entrega do símbolo
Senhor, obrigada pela minha condição de estudante. Santifica-me neste exercício cada dia mais, e prepara-me
para a minha missão futura. Amém!
• Entrega do símbolo desta etapa - mochila
Vídeo – mochila - http://www.youtube.com/watch?v=_twiCnFbf1Q
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Referência Bibliográfica
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco, vide p. 21.
Uma mulher ontem e hoje. Santa Maria Auxiliadora.
Maria Mazzarello, pelos caminhos do evangelho.
Subsídio semana do estudante, 2006.
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2º Encontro: Amizade, uma Experiência que Muda a Vida
• Ambientação
(Fotos de Laura / Domingo Sávio/ Miguel Magone/ fotos dos adolescentes do grupo)
• Iluminação Bíblica
“Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro” Jo 11, 5.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica: Amigo é o que guia e desafia.
Objetivo: Despertar para a importância que temos na vida das pessoas que estão ao nosso redor e da confiança que
precisa existir na caminhada do grupo.
1. Clarear os passos:
Convidar os participantes a formar duplas, ficando um ao lado do outro. A dupla combina quem será o cego
e quem será o guia. O cego fecha livremente seus olhos e é auxiliado pelo guia. O guia, de olhos abertos, dá o seu
ombro ou a sua mão e o ajuda. Enquanto isso, estar atento aos sentimentos que experimenta:
– Como cego: o que se sente ao ser auxiliado?
– Como guia: o que se sente enquanto auxiliador?
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2. Caminhando:
As duplas (cego e guia) seguem por diversos caminhos, inclusive passando por obstáculos, se o guia assim o
quiser. Deixa-se um tempo para que haja a vivência necessária. Depois, o animador da dinâmica orienta para que
se mudem os papéis: quem é cego torna-se o guia e quem guiava torna-se o cego. E a dinâmica segue por alguns
minutos.
3. Partilha:
O animador da dinâmica dá um sinal de parada e as duplas voltam à sala, para partilharem com o grupo a
experiência feita: o que sentiram como cegos e como guias? Como isso se aplica à nossa vida e à vida do grupo? E
em nossas relações de amizade?
4. Após as conclusões, finalizar com o “Poema do Amigo Aprendiz”
L1 – Quero ser seu/sua amigo(a).
L2 – Nem demais e nem de menos. Nem tão longe e nem tão perto. Na medida mais precisa que eu puder.
L1 – Mas amar-te, sem medida. E ficar na tua vida. Da maneira mais discreta que eu souber.
L2 – Sem tirar-te a liberdade. Sem jamais te sufocar. Sem forçar tua vontade.
L1 – Sem falar quando for hora de calar. E sem calar quando for hora de falar.
L2 – Nem ausente e nem presente por demais. Simplesmente, calmamente, ser-te paz.
L1 – É bonito ser amigo(a). Mas, confesso, é tão difícil aprender.
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L2 – E por isso eu te suplico paciência. Vou encher este teu rosto de lembranças! Dá-me um tempo de acertar
nossas distâncias!
T – Quem encontrou um amigo... Tem “o maior tesouro que a vida nos poderia dar...”.
Descrição de Betânia – Betânia fica próxima de Jerusalém. Era ponto de chegada de Jesus quando Ele ia
a Jerusalém participar das festas no templo. Ali moravam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, amigos do Mestre.
Nessa cidade Jesus realizou um de seus últimos milagres: a ressurreição de Lázaro depois que já estava sepultado
há quatro dias.
Descrição de Riva di Chieri e Murialdo – O pequeno povoado de Riva de Chieri (Itália) viu nascer
Domingos Sávio no dia 2 de abril de 1842. Por razões de trabalho, a família viu-se obrigada a mudar para Murialdo,
nos arredores de Castelnuovo, onde o futuro santo participava do catecismo da paróquia.
Descrição de Carmagnola – (Miguel Magone) – Uma pequena cidade a 30 km de Turim – Itália.
Descrição de Santiago do Chile e Junin de Los Andes – lugares latino-americanos, precisamente Chile e
Argentina, que tiveram a alegria de receber Laura Vicuña.

Texto de Reflexão Jo. 11, 1-11
1.	 Lázaro caiu doente em Betânia onde estavam Maria e sua irmã Marta.	
2.	 Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os cabelos. E Lázaro, que
estava enfermo, era seu irmão.
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3.	 Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo.	
4.	 A estas palavras, disse-lhes Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de
Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus.	
5.	 Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro.	
6.	 Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda dois dias no mesmo lugar.	
7.	 Depois, disse a seus discípulos: Voltemos para a Judeia.	
8.	 Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá?
9.	 Jesus respondeu: Não são doze as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste
mundo.	
10.	Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz.	
11.	Depois destas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo.	

Fatos da vida
Divisão dos adolescentes por grupos. Estudar o texto do grupo e apresentar de forma criativa para todos
conhecerem os diferentes personagens

Miguel Magone
Em outubro de 1857, quando Dom Bosco se encontrava na estação de uma pequena cidade chamada
Carmagnola, a 30 km de Turim, Itália, observou a algazarra de um grupo de meninos de rua. Um deles se destacava
por sua expressiva liderança: Miguel Magone.
Indo ao encontro destes, Dom Bosco foi logo indagado por Miguel:
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– Quem é você para vir e se intrometer em nossos jogos?
– Sou um amigo seu, disse Dom Bosco. E você, quem é?
– Quem sou eu? Miguel Magone, o capitão do exército!
Miguel tinha treze anos. Era um garoto sem pai e pouco assistido pela mãe que se ocupava do trabalho para
sustentar a família. Por conta disso, Miguel vagava pelas ruas de Carmagnola e exercia o comando sobre um grupo
de meninos sem perspectivas de vida digna.
Miguel não poderia imaginar que o encontro com Dom Bosco iria mudar sua vida. De fato, Dom Bosco era
seu amigo: levou-o para Turim e lá Miguel encontrou uma casa, uma família, um pai e uma nova chance para a
vida. Com Dom Bosco deixou a rua e começou a estudar, vivendo uma verdadeira jornada educacional.
Miguel Magone morreu no dia 21 de janeiro de 1859, vítima de uma doença pulmonar. No curto espaço de
tempo com Dom Bosco, percorreu um caminho de crescimento na fé e encontrou sentido em sua vida.
Laura Vicuña
Nasceu no dia 5 de abril de 1891 em Santiago do Chile. Filha de um alto militar e chefe político, José
Domingo Vicuña e Mercedes Pinto.
O Chile estava em guerra civil na altura do seu nascimento e com a queda do governo a família é obrigada
a fugir para longe da cidade. O pai vem a falecer e deixa a família na miséria quando Laura tem apenas dois anos.
A mãe, viúva com duas filhas, vai viver nos Pampas Argentinos e se junta com um homem muito bruto e violento
de nome Manuel Mora.
Em 1900, entra como aluna interna no colégio das Irmãs Salesianas de Maria Auxiliadora em Junin de Los
Andes, na Argentina. Enquanto se preparava para fazer a sua 1ª comunhão, toma consciência de que o estado de
vida da sua mãe com o homem com quem vive é contra a vontade de Deus. Resolve então, no dia da sua primeira
comunhão, oferecer a sua vida em sacrifício para a salvação da alma de sua mãe.
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Quando vai passar as férias de Natal na casa da mãe, Manuel Mora tenta abusar dela e, como não consegue,
bate-lhe brutalmente, e Laura vê-se obrigada a fugir. A sua saúde começa a debilitar-se e, na sua agonia final, conta
à mãe o seu sacrifício e obtém dela a promessa de deixar definitivamente aquele homem.
Laura Vicuña morreu no dia 22 de janeiro de 1904. A mãe, cumprindo sua promessa, consegue fugir daquela
região.
Após muitos milagres por sua intercessão, o Papa João Paulo II beatifica-a em 1988. Laura Vicuña torna-se
a padroeira das vítimas de maus tratos por parte dos pais. Sua festa celebra-se no dia 22 de janeiro.
Domingos Sávio
Movido pelo desejo de ser sacerdote, Domingos ia estudar na escola de um povoado próximo, percorrendo
diariamente vinte quilômetros a pé. Durante o percurso, para domar a curiosidade, olhava apenas para a estreita
faixa da estrada rural, a tal ponto que nunca soube descrever os vilarejos e as paisagens encontradas em seu
caminho. Impunha-se essa mortificação porque queria resguardar seus olhos de qualquer coisa feia, para com eles
poder ver Jesus e Maria no Céu.
No dia 2 de outubro de 1854 deu-se o encontro de sua vida. Não podendo continuar os estudos devido à
precária situação financeira da família, foi recomendado por um sacerdote amigo de Dom Bosco. Dom Bosco
recebia no Oratório jovens de recursos escassos. “Neste jovem encontrarás um São Luís de Gonzaga”, escreveu ele
na carta de recomendação.
A História conserva uma inolvidável lembrança desse primeiro encontro, graças à caneta de São João Bosco
que sempre o recordou com ternura e emoção.
Na primeira segunda-feira de outubro – narra ele – muito cedo ainda, vi aproximar-se um menino que
vinha falar-me, acompanhado por seu pai. Seu rosto sorridente e seu ar alegre, porém respeitoso, chamaram-me
imediatamente a atenção.
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– Quem és? De onde vens? – perguntei-lhe.
– Sou Domingos Sávio, de quem já deve lhe ter falado o Pe. Cugliero, meu mestre. Estamos vindo de Mondônio.
Descobri naquele jovem uma alma segundo o Espírito do Senhor e fiquei bastante maravilhado ao comprovar
o trabalho realizado pela graça divina em tão tenra idade.
Depois de um colóquio um tanto prolongado, disse-me ele textualmente estas palavras:
– Então, o senhor me levará para Turim, para estudar?
– Veremos! Parece-me que temos um bom pano.
– E para que pode servir esse pano?
– Para fazer um bonito traje e presenteá-lo ao Senhor.
– Pois bem, eu sou o tecido e o senhor será o alfaiate. Leve-me consigo e fará um formoso traje para o Senhor.
– O que pensas fazer quando terminares teus estudos de latim?
– Se Deus me conceder tão grande graça, desejo ardorosamente abraçar o estado eclesiástico.
Bem convencido da qualidade do “tecido” que tinha diante de si, Dom Bosco decidiu levá-lo à “alfaiataria”,
isto é, ao Oratório de Valdocco, em Turim.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade.
“Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro”. Em um momento de silêncio, vamos pensar: O que
aprendemos com essas histórias que vimos hoje?
Quem são os meus amigos?
Anotar em postiches coloridos os pensamentos. Fazer um mural das reflexões.
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• Atitude:
cultivar a amizade
• Compromisso:
responsabilidade com o outro

Oração e retomada do símbolo
Salmo 127
1. Felizes os amigos do Senhor!
1. Tu poderás ser um deles, se andares nos seus caminhos.
Tuas mãos terão que trabalhar, mas esse trabalho te dará o
sustento e, ainda, felicidade e bem estar
1. É assim que serão abençoados os amigos do Senhor.
1. Assim também Ele te abençoe e te faça participar na
prosperidade do seu povo, ao longo de toda a tua vida.
1. E na tua velhice, possas ver os filhos dos teus filhos.

Referência Bibliográfica
Dom Bosco e Nossa Senhora e o famoso sonho do santo; site de Portugal – Instituto das FMA.
Os Jovens Rezam, orações para o seu a dia a dia. Serviço Salesiano de Pastoral, São Paulo. EDB – Editora Dom
Bosco, Brasília; “Gratuito” no site: www.edbbrasil.org.br.
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3º Encontro: Convivência é Aprendizado
• Ambientação
(Bíblia/ símbolos das Redes Sociais/ Fotos de grupos juvenis/ bandeira da AJS)
• Iluminação Bíblica
“Chamou a si os que Ele queria ...” Mc 3, 13-14.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica: Pesquise os nomes de todas as pessoas do seu grupo e os significados.
Prepare fichas, na forma de quebra-cabeça, uma parte é o nome, a outra é o significado.
Distribua duas partes para cada pessoa: pode ser dela mesma, ou outro nome, e sempre com o significado
desencontrado.
Diga aos participantes que andem pela sala, procurando encontrar pares corretos de nome e significado,
montando cada quebra-cabeça numa mesa ou no chão à medida que encontram os pares, até que todos os nomes
tenham sido montados.
Cada um deve então pegar o seu próprio nome com o significado correto e depois, um a um, ler em voz alta
seu nome e o significado para os demais.
Você pode então promover uma conversa com os participantes:
– Quem se surpreendeu com o significado do seu nome? Por quê?
– Quem passou a gostar mais do seu nome depois de saber o que significa?
– Por que nosso nome é importante para nós?
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– Será que Deus sabe o nosso nome?
– Quais eram os nomes de Jesus (Emmanuel, Cristo, Nazareno)?
Concluindo a dinâmica – Quando nossos pais colocam o nosso nome, pensam com carinho. Algumas
vezes escolhem nomes de santos, de anjos, de artistas, cantores, jogadores. Outras vezes pensam no significado,
na missão que este nome carrega. Jesus também trocou os nomes dos seus amigos. Para cada um deles deu uma
missão. O nosso nome é importante.

Fatos da vida
Mc 3 13-19
13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que Ele queria. E eles foram até Ele.
14. Chamou a si os que Ele queria, para enviá-los a pregar,
15. e terem autoridade para expulsar os demônios.
16. Ele constituiu, pois, os doze. Impôs a Simão o nome de Pedro;
17. A Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs os nomes de Boanerges, isto é, filhos do trovão.
18. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota.
19. e Judas Iscariotes, aquele que o entregou.

Sociedade da Alegria – Fundada por Dom Bosco
“Nas minhas primeiras quatro classes – escreve Dom Bosco – tive de aprender, às minhas custas, a lidar com
os colegas”.
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Apesar da severa vida cristã imposta pela escola – os meninos deviam até provar que tinham confessado –
havia alunos maus. ”Um deles foi tão descarado que me aconselhou a roubar a minha patroa para comprar balas”.
João logo se afastou desses garotos para não acabar como o rato nas garras do gato. Muito cedo, porém, seu
sucesso possibilitou-lhe manter com eles um relacionamento diferente, de prestígio. Por que não aproveitar para
fazer-lhes um pouco de bem?
“Os companheiros que me queriam levar às confusões eram os mais desleixados no estudo – recorda – e
assim começaram a me pedir que os ajudasse nos deveres escolares”.
Ajudou-os. Exagerou até, passando-lhes traduções completas por baixo da carteira. Foi pego num exame
quando passava cola e só conseguiu se salvar graças à amizade de um professor que o obrigou a repetir a
tradução de latim.
“Conquistei os meus colegas, que começaram a me procurar durante os recreios. Antes, por causa dos
deveres escolares. Depois, para ouvir as minhas histórias e, por fim, sem motivo nenhum”.
Juntos sentiam-se bem. Formaram uma espécie de clube. João batizou-o com o nome de “Sociedade da
Alegria”. Deu-lhe um regulamento muito simples:
1- Nenhuma ação, nenhuma conversa indigna de cristão.
2- Cumprir os próprios deveres escolares e religiosos.
3- Alegria.

Grupo da Imaculada – Fundado por Ângela Maccagno, amiga de Madre
Mazzarello
Quase todos os dias, bem cedo, Maria descia de Valponasca para frequentar a missa, acompanhada de sua
irmã e outras moças. No inverno, esse percurso ficava ainda mais difícil, devido ao frio e à neve. O pároco, Padre
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Pestarino, muitas vezes, chamava o povo para orações e bênção eucarística também à noite. Maria não podia ir,
mas encontrava um meio de participar de tais reuniões através de uma janelinha da casa, da qual podia avistar a
fraca claridade das velas acesas, refletidas nos vitrais da igreja.
A partir de 1853, passou a frequentar a Pia União da Imaculada, organizada por sua amiga Ângela Maccagno,
juntamente com outras moças da comunidade. Tinha a finalidade de consagrar sua vida a Deus, cultivando a
modéstia, o recato, a amabilidade e a paciência. Instruída pelo pároco, Ângela preparou uma regra de vida, que foi
enviada à Gênova, para aprovação. O grupo reunia-se na casa da fundadora, onde eram feitas leituras espirituais e
reflexões sobre o modo de agir. Mesmo faltando um regulamento definitivo, este grupo crescia e motivava a vida
religiosa feminina de Mornese.

Companhia da Imaculada – Fundada por Domingos Sávio
Com o objetivo de “salvar os outros” Domingo Sávio fundou a Companhia de Maria Imaculada. “Eu gostaria
de fazer algo em honra de Maria, mas que fosse logo, porque temo que me falte tempo”, costumava dizer ele.
Essa Companhia era uma associação “secreta” dirigida por Dom Bosco, e dela participavam alguns dos
melhores alunos do Oratório, desejosos de fazer apostolado com seus companheiros. Um deles se chamava Miguel
Rua, o santo que sucedeu Dom Bosco na direção da Congregação Salesiana.
Os “estatutos” da Companhia se resumiam a quatro itens:
– seus membros se comprometiam a obedecer às regras da casa.
– dar bom exemplo aos companheiros.
– ocupar bem o tempo e serem vigilantes para detectar dificuldades.
– inutilizar a ação dos maus elementos que pervertem os demais.
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Como exemplo da atuação desses jovens, exemplo no meio de seus colegas, podemos apreciar este fato,
protagonizado pelo próprio Domingos e narrado por Dom Bosco:
Um jovem que não pertencia ao Oratório trouxe consigo certo dia, levianamente, uma revista com figuras
indecentes e irreligiosas. Uma turma de meninos pôs-se em torno dele para contemplar aquelas “maravilhas”.
Domingos também acorreu, julgando estar sendo mostrada ali alguma imagem piedosa.
Quando, porém, percebeu do que se tratava, tomou a publicação e rasgou-a em pedaços. Seus companheiros,
surpresos, olhavam-se uns aos outros, sem saber o que fazer.
Então Domingos lhes disse:
– O Senhor nos deu olhos para contemplar a beleza das coisas que Ele criou e vocês se servem deles para
olhar semelhantes imundícies? Esqueceram-se do que tantas vezes nos foi dito nas pregações?
– Estávamos olhando apenas para rir. – respondeu um deles.
– Sim, sim, para rir. Estão se preparando para ir ao inferno, rindo... Mas continuarão a rir se tiverem a
desgraça de cair nele?
Diante de tais palavras, todos se calaram, ninguém se atreveu a arriscar qualquer nova observação.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Em todas as épocas a importância do grupo na vida dos adolescentes é fundamental. “Na tradição Salesiana
a espiritualidade é vivida a partir do Sistema Preventivo. Ele requer um ambiente de relações fraternas amigáveis,
um espaço afetivo e efetivo de participação [...] o grupo é o lugar onde isso acontece.”
Hoje, além dos grupos presenciais, temos também os grupos virtuais onde a maioria de vocês marca
presença. Que tal partilharmos um pouco sobre isso?
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Um dia alguém escreveu:
“Hoje em dia, se não temos twitter ou facebook, não somos nada. É com frequência que as pessoas que
conhecemos ou com quem começamos a nos relacionar nos dizem num determinado momento: “adiciono-te”. Ao
pronunciar estas palavras, uma pessoa diz que te aceita na sua vida social e, se por acaso você disser que não tem
perfil em nenhuma rede social, te olham como se fosses alguém fora deste mundo.
Talvez tenhamos ficado um pouco loucos: desde quando é que precisamos de ir por aí a fora dizendo:
“adiciono-te” aos amigos para mostrar lealdade e fidelidade? E outra questão: por que temos necessidade de ter um
número tão grande de amigos nas redes sociais? Com metade das pessoas nunca se fala e com algumas fazemos
coisas muito pontuais.
Talvez a questão esteja na palavra quantidade mais do que na qualidade. O que conta são os números.
E com esta questão surge o perfil de quem lá aparece: colocam tudo, ou quase tudo, com verdade ou sem
verdade, quem as sabe… contam a vida minuto a minuto, quando muitas vezes podiam fazer outra coisa qualquer,
sem estarem ligadas ao computador dia e noite. Ficar ali impede de encontrar amigos reais e entrar nas situações reais.
Por outro lado se não estamos em nenhuma das redes sociais corremos o risco de, em vez de sermos
adicionados, sermos eliminados!”

Em pequenos grupos refletir:
–
–
–
–
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Participo de grupo presencial e virtual?
Onde marco mais a minha presença?
Quais sentimentos experimento no grupo presencial, quais no grupo virtual?
Como poderemos contribuir no grupo virtual para que ele possa propagar os valores cristãos como faziam
Jesus, Dom Bosco, Domingo Sávio, Madre Mazzarello em seus grupos de amigos?

– Apresentar uma síntese de forma criativa.
Coordenador – Vídeo http://www.youtube.com/watch?v=Q8dpWE8-HHI
• Atitude:
valorização do grupo
• Compromisso:
Participação responsável

Oração e retomada do símbolo
“Senhor, eu te peço pelo nosso grupo. Para que nosso grupo não se feche em si mesmo, mas seja disponível,
aberto, sensível aos desejos dos outros. Para que no fim de todos os caminhos, além de todas as buscas, no final de
cada discussão e depois de cada encontro, nunca haja “vencidos”, mas sempre “irmãos”. Amém!

Referência Bibliográfica
http://www.salesianas-por.net/2011/BonsdiasNovembro42011.pdf
Princípios Norteadores da AJS.
Um sonho, Uma vida. Terésio Bosco; site: www.edbbrasil.org.br
Uma mulher ontem e hoje. Santa Maria Auxiliadora.
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4º Encontro: Santidade, Um Caminho Possível
• Ambientação
(panos coloridos / Bíblia / jovens / Imagem de Nossa Senhora Auxiliadora)
• Iluminação Bíblica
“Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito” Mt 5,48.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica – Eles puderam ser santos, nós também podemos.
Objetivo: Refletir sobre qual parâmetro de retidão e santidade estamos utilizando no nosso dia a dia para
julgar nossas atitudes.
Material: 3 Bolas de tamanhos diferentes, ou outro objeto.
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Procedimento:
1. Traga as bolas dentro de uma caixa ou uma sacola de modo que os adolescentes não as vejam;
2. Retire uma bola média e pergunte se eles acham que ela é grande ou pequena;
3. Retire em seguida uma bola pequena e pergunte a eles qual o tamanho da bola anterior comparada a essa bola
pequena;
4. Pegue finalmente a maior bola e pergunte qual o tamanho das outras bolas comparadas a essa última.
5. Explique aos adolescentes que para decidir se as bolas são pequenas ou grandes é necessário estabelecer um
parâmetro (um elemento importante a levar em conta, para avaliar ou compreender as características do objeto).
6. Em nossa vida acontece da mesma maneira. Se queremos saber se estamos vivendo em santidade ou não,
fazendo o que é certo ou o que é errado, devemos usar o parâmetro certo: o padrão de Deus.
“Comparamo-nos a políticos safados, a estupradores ou a assassinos e raciocinamos que parecemos santos
em comparação a eles, mas, quando fazemos isso, estamos usando o padrão errado.”
Precisamos usar o padrão de Deus para medir as nossas atitudes. O padrão de Deus é santo, reto e elevado.
É graças à retidão de Deus que desenvolvemos um forte senso do que é justo.
“Porque o SENHOR é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos”. Salmos 11,7
“Justo és, ó SENHOR, e retos são os teus juízos.” Salmos 119:137
“A sua obra tem glória e majestade e a sua justiça permanece para sempre.” Salmos 111,3
“A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no SENHOR, e dai
louvores à memória da sua santidade.” Salmos 97,11 e 12
“Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o SENHOR vosso Deus. E guardai os meus estatutos e
cumpri-os. Eu sou o SENHOR que vos santifica.” Levítico 20:7-8
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Texto de Reflexão
Vídeo http://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU

Mt, 5, 38-48
38.	 Tendes ouvido o que foi dito: Olho por olho, dente por dente.	
39.	 Eu, porém, vos digo: não resistais ao mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a
outra.	
40.	 Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa.	
41.	 Se alguém vem obrigar-te a andar mil passos com ele, anda dois mil.	
42.	 Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado.	
43.	 Tendes ouvido o que foi dito: Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo.	
44.	 Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos [maltratam e]
perseguem.	
45.	 Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os
bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos.	
46.	 Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos?
47.	 Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isto também os pagãos?
48.	 Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito.	
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Fatos da vida
Dom Bosco
Outro amigo especial de Bosco foi Luís Comollo. Era um garoto alegre, comportado, cumpridor de seus
deveres. Devido ao seu temperamento pacífico, os outros se aproveitavam para provocá-lo e zombar dele. Um dia,
estavam prestes a bater em Comollo. Quando apareceu João Bosco. Energicamente ele mandou que parassem logo
com aquela covardia, batendo nos colegas. Ouvindo isso, os agressores se retiraram. A partir daí, Comollo e Bosco
passam a cultivar uma grande amizade. Ambos têm em mente o mesmo ideal: entrar para o seminário! Dom Bosco
escreveu nas Memórias do Oratório o que lhe disse Comollo: “Meu amigo, tua força me espanta; lembra-te, porém,
de que Deus não a deu para massacrar os colegas. Ele quer que nos amemos e perdoemos, que façamos o bem a
quem nos faz o mal. Pus-me inteiramente em suas mãos, deixando-me guiar”.

Madre Mazzarello
Encontrando-se numa certa manhã com Petronila, ao saírem da Igreja, levou-a para um atalho pouco
frequentado, chamado das hortas. Pararam junto de uma nogueira e Maria disse a amiga: “Ouça, Petronila, estou
convencida de que o Senhor quer que nós duas nos ocupemos das meninas de Mornese. Veja: você não tem força
para ir ao trabalho no campo. Depois da doença, eu também não posso mais. Nós duas temos um vivo desejo de
salvar nossas almas fazendo o bem às meninas”.
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Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Os nossos santos, especialmente os/as jovens santos/as, são a melhor marca de autenticidade, além de
fonte privilegiada de pensamento. Eles não só ‘se aproximaram cada vez mais de Cristo’, mas como todos os
santos enriqueceram de valores e de sensibilidade o ambiente e o tecido social. Quando Dom Bosco quis falar de
espiritualidade juvenil, não escreveu tratados de teologia espiritual ou de mística juvenil. Simplesmente escreveu a
vida de Domingos Sávio, de Miguel Magone e de Francisco Besucco. Apontava assim, escolhendo-os dentre os que
em carne e osso frequentavam o seu Oratório, os ideais a serem propostos aos jovens.
Partilha em grupos:
“D. Bosco entregou-nos uma santidade original, feita de simplicidade e de simpatia. Uma santidade que nos
faz amáveis, bons e simples” (D. Pascual Chávez). Eis aí a fórmula da Santidade Salesiana:
1º) Alegria.
2º) Cumprir bem os deveres de estudo e oração.
3º) Fazer bem aos outros.
Como é possível viver esta fórmula em nosso cotidiano?

Música – Santos de Calça Jeans – Jonny
Uma linda juventude / Consciente e renovada / Se ergue aqui no meu país / Jovens de oração / Casais de
namorados / Erguerão famílias santas / Outra vez a Juventude que sai às ruas / Querendo justiça e paz / Jovens
repletos do amor / De Jesus / são santos de calça jeans / Nos embalos e baladas da vida / Em pleno século XXI /
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São santos de calça jeans / Desafiando o mundo / Mas vivendo a sua fé / Vejo tantos jovens / De vida consagrada /
Implantando a civilização / O amor gritando contra as drogas / Lutando pela vida / Ensinando que é tão simples / Ser
feliz.
• Atitude:
Otimismo, alegria, responsabilidade.
• Compromisso:
Viver o cotidiano com otimismo, alegria e responsabilidade.

Oração e retomada do símbolo
Senhor, meu Deus, ajuda-me a viver de maneira extraordinária todas as ações do meu cotidiano por
pequenas que sejam. Que tudo comece em ti e termine em ti. Amém.
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5º Encontro: Mil Razões para Celebrar
Este encontro quer ser um momento lúdico, celebrativo e conclusivo da caminhada realizada.
• Ambientação
Panos coloridos, bastão, água, fonte com água, galho de árvore ou planta, quadros de Dom Bosco e Madre
Mazzarello, imagem de Maria, imagem de Jesus, canetas, folha sulfite, pezinhos, pensamentos de Dom Bosco,
texto, lápis de cor, imagem de caminho, Bíblia.

Momento lúdico
Bingo dos nomes:
O Coordenador distribui uma cartela com quadradinhos para cada participante, com a seguinte ordem:
Durante a música os adolescentes deverão rodar pela sala, dançando. Quando a música parar, eles devem conversar
em grupos de três sobre a seguinte questão:
Qual foi a ação que mais marcou sua vida durante este ano?
Depois de um tempo a música recomeça e cada um deve escrever em sua cartela o nome das pessoas com
quem conversou.
Quando as cartelas estiverem preenchidas o coordenador faz um bingo de alguns prêmios, quem tiver a
cartela completa com os nomes que o coordenador citou, recebe o prêmio.
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Momento celebrativo
O Coordenador faz memória do caminho percorrido e depois retoma o texto bíblico que foi o texto
iluminador dos encontros que teve como tema: Betânia – casa dos amigos.

Lc 10, 38-42
“Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e, certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa.
Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a palavra dele. Marta estava ocupada
com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: “Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo
o serviço?” “Manda que ela venha ajudar-me!”. O Senhor, porém, respondeu: “Marta, Marta! Você se preocupa e
anda agitada com muitas coisas; porém, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe
será tirada”.
Após a leitura o coordenador convida o grupo para que faça um tempo de interiorização.
Pode ser cantado o mantra: Onde reina o amor, fraterno amor, Deus aí está...
O Coordenador convidará a todos para que se coloquem a caminho como peregrinos: o peregrino tem uma
meta e ele sabe aonde quer chegar, mas muitas vezes não conhece o caminho.
(entrega para cada pessoa um bastão e uma garrafa com água)
• *O bastão é para dar segurança. Ele serve como apoio também para ver se o caminho é seguro e,
sobretudo, para defender-se de alguma fera...
• A garrafa de água refaz as energias, hidrata o corpo para que possamos chegar aonde desejamos.
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• Toda a peregrinação tem seus momentos de paradas, para descansar ou para refazer a rota. No caminho
também existem algumas paradas. Em cada parada haverá uma tarefa a ser realizada (é importante que
cada um faça o que se está pedindo naquela parada)
• Quando o peregrino se coloca a caminho, precisa diminuir a conversa, para não se cansar antes de atingir
a meta. Por isso é importante que cada um faça esse caminho somente consigo mesmo. Aproveite para
neste tempo rever sua caminhada.
• São nove paradas para recordar que durante nove meses nos preparamos para essa longa peregrinação
neste mundo e cada um tem uma história a escrever, uma vida a construir...
• O peregrino geralmente invoca a presença de Deus. Nesse momento, antes de iniciar o caminho, cada
um será ungido pelo coordenador, recordando o Batismo onde cada um recebeu de Deus a vocação de
ser expressão de seu amor.

Canto: A vida é caminhar:
A vida é caminhar
Sou peregrino do amor.
Vou semear a esperança
Deste mundo que há de vir.
Eu não me canso de cantar (2X)
mundo novo vem aí,
gente de coragem vai lutar.
A verdade vencerá,
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Quem é da verdade saberá.
Eu não me canso de cantar.
Gente nova vem dizer,
Vive de certezas quem lutou.
A justiça já brotou,
A libertação vamos colher.
Eu não me canso de cantar.
Se o trigo não morrer,
Fruto não se pode esperar.
Hoje é dia de plantar,
Muita gente em breve vai colher.
Eu não me canso de cantar.
Link: http://www.vagalume.com.br/padre-jonas-abib/eu-nao-me-canso-de-cantar.html#ixzz2kAGf5xbr
Após o canto o grupo inicia seu caminho – é importante que cada parada seja distante uma da outra de
forma que o grupo possa fazer bem cada parada. Obs: em cada parada deverá constar o nome da parada e o que o
grupo deverá fazer.
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1. Fonte dos desejos (fonte ou pano azul para simbolizar a fonte)
Tarefa: Escreva o que você deseja para o próximo e coloque dentro da fonte. Depois escreva uma
mensagem de otimismo e entregue a um de seus colegas de caminhada.

2. É hora de revisar
Frase escrita em uma tira de papel: “Nos momentos difíceis da vida eu te carreguei em meus braços”.
Tarefa: Leia a história do menino e o lápis, mesmo que você já a conheça e reflita no seu nascimento, na
sua infância, adolescência: Quais erros eu cometi? O que eu gostaria que fosse apagado? De quais defeitos ou
limitações eu gostaria de ser libertado (a)?
A história do lápis
O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura, perguntou:
– Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso, é uma história sobre mim?
A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto:
– Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou
usando. Gostaria que você fosse como ele, quando crescesse.
O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial.
– Mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida!
– Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantêlas, será sempre uma pessoa em paz com o mundo.
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“Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma Mão que
guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus e Ele deve sempre conduzi-lo em direção à Sua vontade”.
“Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz
com que o lápis sofra um pouco, mas no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque
elas farão você ser uma pessoa melhor”.
“Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado.
Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter
no caminho da justiça”.
“Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite
que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você”.
“Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo
que você fizer na vida irá deixar traços e procure ser consciente de cada ação”.

3. Árvore da amizade – Pode ser um galho ou ainda uma planta.
Frase escrita em tira de papel: “Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, braço que envolve, palavra que
conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor
que promove...”
Tarefa: Pense nas pessoas que fazem ou fizeram parte de sua vida e depois escreva o nome das pessoas na
árvore da amizade. Quais pessoas marcaram a sua vida de forma positiva? Quais marcas você está deixando na vida
dessas pessoas?
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4.

Coração, lugar do encontro – Imagem de Jesus Cristo.

Frase escrita em tira de papel: “Vinde a mim vós todos que estais cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração”
Tarefa: Contemple em silêncio a imagem de Cristo. O que Ele quer falar ao teu coração?

5. O caminho se faz
Frase em tira de papel: “Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem
sentido se não tocarmos o coração das pessoas”.
Tarefa: Escreva nos pezinhos uma palavra que durante este ano foi força na sua vida e depois coloque o
pezinho no caminho.

6. Dom Bosco
Frase em tira de papel: “Basta que sejais jovens para que eu vos ame”.
Tarefa: Retire um pensamento de Dom Bosco e reflita sobre ele.

7. A vida é celebrar
Frase em tira de papel: “O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e
semeando, no fim terás o que colher”.
Tarefa: Partilhe com um colega: Qual encontro aconteceu neste ano que marcou sua vida?
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8. Madre Mazzarello
Frase em tira de papel: “A alegria é sinal de um coração que ama muito o Senhor.”
Tarefa: Recorde um fato da vida de Madre Mazzarello que mostra que ela era uma mulher muito alegre.
Depois reze a oração: Senhor nosso Deus, obrigado por nos ter dado Madre Mazzarello, como modelo de
vida cristã. Obrigado porque, através de seu testemunho, nós entendemos que a santidade salesiana é construída
com as ações mais simples de cada dia. Amém.

9. Maria
Frase em tira de papel: “Quem ama Maria contente estará”.
Tarefa: Com a palavra Maria crie um acróstico, depois reze uma Ave Maria pela paz em nossas famílias e no
mundo.

Partilhando...
Ao concluir a caminhada o coordenador convida os membros do grupo para que com os colegas mais
próximos partilhem suas experiências.
O Coordenador convida a todos para que fiquem de pé com o símbolo que acompanhou o grupo durante o
ano, enquanto se canta a oração dos amigos:
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Canto - Oração Por Meus Amigos (Padre Zezinho)
Abençoa Senhor meus amigos
E minhas amigas e dá-lhes a paz
Aqueles a quem ajudei
Que eu ajude ainda mais
Aqueles a quem magoei
Que eu não magoe mais.
Saibamos deixar um no outro
Uma saudade que faz bem.
Abençoa Senhor meus amigos
E minhas amigas. Amém!
Luzes que brilham juntas
Velas que juntas queimam
No altar da esperança.
Trilhos que juntos percorrem
Os mesmos dormentes
E vão terminar no mesmo lugar.
Aves que vão em bando.
Verso que segue verso
Nas rimas da vida.
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Barcos que singram os mares
Até separados, mas sabem o porto
Onde vão se encontrar.
São assim os amigos que a vida me deu
Meus amigos e minhas amigas e eu!
Gente que sonha junto, gente que brinca e briga
E se zanga e perdoa.
Um sentimento forte, mais forte que a morte
Nos faz ser amigos, no riso e na dor.
Vidas que fluem juntas, rios que não confluem.
Mas vão paralelos.
Aves que voam juntas.
E sabem que um dia, por força da vida não
Mais se verão.
Resta apenas o sonho
Que a gente viveu
Meus amigos e minhas amigas e eu!
• Envio
Cada adolescente se aproxima do coordenador com o seu símbolo em mãos para que ele lhe imponha as mãos
invocando a presença do Espírito e enviando para a nova etapa:
O Senhor te escolheu, te consagra e te envia. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”!
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Caderno 4

Samaria – Lugar de Encontro com o Diferente
e com Deus
1º Encontro: Da Indiferença ao Diferente
• Ambientação
(Preparar o ambiente com um tecido, Bíblia, poço, jarra com água, fotos de Mornese, Dom Bosco, mapa da
Palestina).
• Iluminação Bíblica Jo 4, 9
“Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?”

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica: desenho dos pés.
Objetivo: socializar, perceber as necessidades e diferenças, valorizar-se.
Material necessário: uma grande folha de papel, lápis colorido para cada participante.
107

Descrição da dinâmica: o coordenador da dinâmica motiva todos os participantes a desenharem num grande papel
o próprio pé. Em seguida, encaminha a discussão, de forma que todos os participantes tenham oportunidade de
dizer o que pensam:
• Todos os pés são iguais?
• Estes pés caminham muito ou pouco?
• Por que precisam caminhar?
• Caminham sempre com um determinado objetivo?
• Nesses caminhos tivemos encontros? Desencontros?
Após esta discussão, fazer memória de pessoas que lutaram por objetivos concretos e conseguiram alcançálos. Terminada a discussão, o coordenador da dinâmica convida a todos que escrevam no pé que desenharam
algum compromisso concreto que irão assumir.

Descrição da Samaria
Entre as duas regiões, Judeia e Galileia encontra-se a Samaria, terra dos Samaritanos. Estes não pertenciam
ao judaísmo propriamente dito e nem frequentavam o templo de Jerusalém. Para eles o lugar de culto a Deus
era o monte Garizim, perto de Siquém. Eles também esperavam um messias, novo Moisés, que iria revelar a
verdade e colocar tudo em ordem no final dos tempos. Daí se pode perceber a desconfiança mútua entre judeus e
samaritanos.
A província de Samaria nos tempos do N.T (Lc 17.11) era limitada ao norte pela série de montes que
formam o limite meridional da planície de Esdrelom e ao sul pela fronteira setentrional de Benjamim. Um lugar
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que encarna um chamado a ir para a luz, onde Deus se revela, onde a revelação se dá em todos os lugares e para
todos. É lugar de abertura e acolhida. Foi atravessada por Jesus Cristo (Jo 4.4 a 43) e, em parte, muito cedo recebeu
a luz do Evangelho (At 8.5 a 25). A essa região está ligado o centro da mensagem de Jesus: a misericórdia, como
percebemos na parábola do “Bom Samaritano”.
Samaria, cidade sobre a montanha, foi um lugar escolhido pelo ponto de vista estratégico, econômico e
urbanístico. De fato, aguentou o sítio dos assírios e só depois de três anos, foi conquistada. Daí seu nome Samaria,
“torre sem guarda”.

Descrição – Turim
Turim – é uma cidade italiana, capital e maior cidade da região do Piemonte. Efetivamente é a quarta
maior cidade do país. Estende-se por uma área de 130 km quadrados. É localizada no noroeste da Itália. Fica na
extremidade ocidental na planície do Rio Pó. É cercada a oeste pelos Alpes e a leste pelas colinas do Monferrato.
É uma das cidades industriais mais importantes da Itália. Capital do automóvel, nasceu como uma antiga colônia
romana com o nome de Augusta Taurinorum. Tornou-se importante a partir do século XII, graças ao poder dos
Savoia que a engrandeceram até transformá-la em capital do reino, no século XVI. A transformação da cidade teve
depois outras fases importantes até o seu desenvolvimento industrial no século XIX. O momento histórico mais
importante de Turim vai desde 1861 a 1865 como capital da Itália unida.
Ali iniciou D. Bosco a sua atividade sacerdotal em um momento de transformações sociais que, além
do empobrecimento, levou muitos jovens às prisões e à perda de sua dignidade. Foi esse contato com jovens
encarcerados que fez Dom Bosco firmar a sua vocação de ajudar os jovens a serem “Bons Cristãos e Honestos
Cidadãos”.
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Descrição – Mornese
Mornese é um pequeno município do alto Monferrato, na província de Alessandria, situado na metade da
estrada entre Gavi e Ovada, no centro de uma colina onde se encontram dois afluentes do Orba: Alberdosa e Piota,
que recolhem as águas abundantes do Gorzente. Mornese pertence ao Vale de Lemme, caracterizado por uma
cadeia de colinas e de montanhas de um verde ora brilhante, ora escuro. É o lugar onde nasceu a Cofundadora
das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA). Aqui Maria Domingas Mazzarello se encontrou com Dom Bosco, e com
ele deu vida ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Mornese é, portanto, o lugar onde o carisma salesiano
encontrou a sua expressão feminina original: daqui partiram mulheres plenamente doadas a Deus, chamadas a
realizar sua vocação na educação das jovens em qualquer parte do mundo.

Texto Bíblico de reflexão: João 4, 5 - 9
5. Jesus chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho
José.
6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia.
7. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: “Dá-me de beber!”
8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer.
9. A samaritana disse a Jesus: “Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher
samaritana?”
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Fatos da Vida
Madre Mazzarello
Quando Main já estava maior, uma de suas obrigações era buscar água todas as manhãs. Mas no inverno as
fontes próximas a sua casa congelavam e aí não havia jeito! A jovem Main tinha que descer um grande morro para
pegar água num poço. Era preciso muita força de vontade para cumprir aquela missão no frio do inverno. Mas
Main não fraquejava, pois naquele poço estava a água que sua família necessitava para viver.

Minha vida conectada com Jesus e a salesianidade
Para nós, que frequentamos uma casa salesiana, o poço representa o símbolo da vida, da fadiga e da
purificação, da alegria e do vado io, isto é, da atitude disponível de quem diz: “eu vou!” Trata-se “de uma missão
educativa, que se alimentando da água nascente do carisma, é capaz de sorver profundidade e gerar vida”. Por
isso, o poço de Mornese é “o lugar do trabalho e do cuidado, da responsabilidade pela vida dos outros, enquanto
confiamos a nossa Àquele que cuida de nós”. Tudo isso transparece do ícone da Samaritana onde “o poço do qual
se tira a água é o diálogo confiante com Jesus e a acolhida do seu dom”.

Cantar e refletir sobre a música
“Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
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A gente não quer só comida,
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,...
A gente não quer só comer,
A gente quer comer e quer fazer amor.
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer pra aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer inteiro e não pela metade.
Desejo,
Necessidade e vontade,
Necessidade e desejo.”

Para conversar em grupo
1.	
2.	
3.	
4.	

Você já sentiu necessidade de pedir ajuda como Jesus, que pediu água à Samaritana?
Você já se sentiu como a Samaritana, desconcertado diante do pedido que alguém lhe fez?
Diz a música: “você tem sede de quê?” E você?
Você já se encontrou com alguém para desabafar, falar de você mesmo?
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• Atitude
Escuta da realidade do outro sem preconceito, abertura, confiança.
• Compromisso
Nesta semana vou estar atento à necessidade do outro.
Oração e entrega do símbolo desta etapa, que nos convida a abrir o nosso coração para a escuta, o dom e a
partilha.
Concluir a oração em dupla, um de frente para o outro faz o sinal da cruz nos lábios rezando: Que Deus te
sacie e que Deus aumente a tua sede. Amém.
Símbolo: O Coração
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2º Encontro: Encontros e Desencontros
• Ambientação:
Colocar algum dos cartazes com os pés desenhados no encontro anterior e duas cartolinas com pincel. Uma
com o título: “encontros”. Outra com o título: “desencontros”, para serem preenchidas com a participação dos
jovens.
Dois adolescentes podem aparecer vestidos de Jesus e de Samaritana para encenar o encontro da narração
Bíblica.
• Iluminação Bíblica – “Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: ‘Dá-me de beber’, tu lhe
pedirias, e ele te daria água viva”. Jo 4, 10.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Os adolescentes dialogam entre si, recordando os encontros x desencontros que experimentam na própria
vida ou que observam na sociedade. Escrevem na cartolina os exemplos encontrados. A partir desse momento
entra um adolescente vestido de Jesus e uma adolescente vestida de Samaritana e começa a encenação.

Reflexão bíblica - João 4, 10-16.
10. Jesus respondeu: “Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz: ‘Dá-me de beber’, tu lhe
pedirias, e ele te daria água viva”. 11. A mulher disse: “Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De
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onde tens essa água viva? 12. Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo,
como também seus filhos e seus animais?” 13. Jesus respondeu: “Todo o que beber desta água, terá sede de novo;
14. mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma
fonte de água jorrando para a vida eterna”. 15. A mulher disse então a Jesus: “Senhor, dá-me dessa água, para que
eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água”.

Fatos da vida
Encontro de Maria Mazzarello e D. Bosco
Era o dia 7 de outubro de 1864. É preparado um cavalo branco para D. Bosco montar e entrar triunfante
na cidade de Mornese, precedido pela banda do nascente oratório. Maria Mazzarello adiantou-se para estar mais
perto de D. Bosco. Temos como herança o que ela sentiu em seu coração, quando expressou: “D. Bosco é um santo.
Eu o sinto”. Desse primeiro encontro vai surgir a profunda amizade carismática entre D. Bosco e Mazzarello a
serviço da juventude, especialmente a mais pobre. Desse encontro vai nascer o Instituto das Filhas de Maria
Auxiliadora (FMA).
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Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Em grupos trabalhar os textos que se seguem:
Encontros e desencontros
Os desencontros e as situações conflituosas fazem parte constitutiva de nossas relações. É importante
conhecê-las, enfrentá-las sem medo, com coragem e disposição. Os conflitos devem ser encarados num processo
pedagógico, como momentos de crise que proporcionam as paradas necessárias para as mudanças. No entanto,
sabemos que não somos educadas e educados para enfrentar conflitos. Somos ensinadas e ensinados a harmonizar,
a pacificar. Mas sabemos também que esta pacificação só será efetiva na medida em que situações conflituosas
possam ser debatidas abertamente, sem medo de represálias ou exclusões. Aprendemos deste encontro-diálogo
como lidar com os desencontros.
Os discípulos querem que Jesus coma , e então eles vão buscar comida. Ele, porém, tem sede e quer água.
Quando eles voltam, admiram-se, porque ele está falando com uma mulher. E parece que o autor (autores/as) do
texto do Evangelho de João também se admira(m) da “inversão de ministérios”. Quem deveria anunciar a Jesus foi
à cidade para buscar, satisfazer simplesmente as necessidades do próprio corpo e do próprio grupo. Também no
diálogo entre a mulher e Jesus há um desencontro. Parece, contudo, que é preciso este desencontro para haver o
encontro. A mulher verbaliza esse desencontro e, a partir daí, ele e ela estabelecem uma linguagem comum.
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Pare, pense e responda:
Quais pistas de ação este texto nos deixa? Podemos dizer que nesse diálogo houve preconceito? Como?
Quais desencontros encontramos em nossa fase da vida?
O que podemos aprender com eles?
• Atitude:
Diálogo.
• Compromisso
Meu compromisso será de promover a cultura do encontro e do abraço fraterno.

Oração e retomada do símbolo
Dai-me um coração grande, forte e terno.
Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado
a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido
da Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração de Jesus Cristo. Um coração grande
e forte para amar as pessoas, para servir a todos, com gratuidade. Um coração cuja felicidade é palpitar com o
Coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e ternamente, a vontade do Pai. Amém.
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3º Encontro: Encontro que Transforma
• Ambientação:
(poço, cântaro, rostos de mulheres, Jesus Cristo, tecidos coloridos, Dom Bosco e Bartolomeu Garelli, argila).
• Iluminação Bíblica:
“Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?” Jo 4, 29.

Dinâmica e Texto de Reflexão.
Coordenador
– Pedir aos adolescentes que conversem de dois a dois sobre algo que alegra ou preocupa o coração.
– Após a partilha, entregar a argila e solicitar que, individualmente, modelem um dos fatos significativos desta
partilha.
– Enquanto os adolescentes vão modelando, colocar um fundo musical.
(música – Bendito o poço, de Pe. Moacir Luvison)
Ler o texto:
27. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher; nenhum deles,
porém, lhe perguntou: “Que procuras?” ou “Que falas com ela?”
28. A mulher, então, deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos:
29. Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo?
30. Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro.
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Fatos da vida
Dom Bosco e Bartolomeu Garelli no dia 8 de dezembro de 1841.
D. Bosco prepara-se para a missa na Igreja de S. Francisco de Assis. Entra na sacristia um rapaz. O sacristão,
julgando tratar-se de algum valdevino, põe-no na rua à vassourada.
Mas D. Bosco intervém;
– Que modos são esses? Arruma a vassoura!
– Por que, Reverendo?
– Porque é um amigo meu.
– Se assim é – resmungou o sacristão – e foi chamar o rapaz.
Este volta constrangido. Tem o cabelo rapado e o casaco sujo de cal. Um rapaz da província. Ao sair de casa,
os pais tinham-lhe recomendado que em Turim não deixasse de ir à Missa. Mas ele sentia-se envergonhado de ir
para o meio das pessoas bem vestidas. D. Bosco dirige-lhe umas palavras amáveis e pede-lhe que espere um pouco
depois da Missa, porque tem uma coisa muito importante para dizer-lhe.
Terminada a Missa, leva-o a um canto da igreja e, com um sorriso nos lábios, pergunta-lhe:
– Meu bom amigo, como te chamas?
– Bartolomeu Garelli, de Asti.
– Ainda tens pai?
– Não, já morreu.
– E mãe?
– Já morreu também.
– Quantos anos tens?
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– Dezesseis.
– Sabes ler e escrever?
– Nem uma coisa nem outra.
– Sabes cantar?
– Não.
– E assobiar?
– Isso eu sei – e sorriu –.
D. Bosco continua:
– Já fizeste a primeira comunhão?
– Ainda não.
– E já te confessaste alguma vez?
– Sim, quando era pequeno.
– E vais à catequese?
– Não me atrevo. Os rapazes menores fazem troça de mim…
– E se fosse eu a explicar-te o catecismo, virias?
– Com todo o gosto.
– Pode ser aqui mesmo?
– Sim, contanto que não me batam!
– Fica descansado, agora és meu amigo e ninguém te fará mal. Quando vamos começar?
– Quando o Senhor quiser.
– Agora mesmo?
– É só o Senhor querer.
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D. Bosco ajoelha e reza uma Ave-Maria. Naquele momento nasce o Oratório, começa o grande apostolado
de D. Bosco entre os jovens.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade.
Jesus, porém, havia tocado profundamente o coração da samaritana apenas com algumas palavras e
atitudes. Jesus deu atenção, não foi preconceituoso, foi educado, foi verdadeiro, foi amável. Ele valorizou a “mulher
ninguém”, transformando-a profundamente! O diálogo se aprofundou, bem como a atenção de Jesus por ela e
pelos detalhes de sua vida. O mais surpreendente é a atitude da mulher apenas alguns instantes após conversar
com Jesus. Ela rompe a sua baixa autoestima e, de cara aberta, proclama o Deus que a fez se sentir alguém. “Quanto
à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse
tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo?!” (Jo 4. 28-29). Diante daqueles homens ela proclamou
que Deus a fizera sentir-se “alguém”, um ser humano valorizado, que tinha valor para o Pai, que podia ter uma
segunda chance de ser feliz, de ser alguém, de sentir-se preenchida. Rompeu os grilhões da opressão e do vazio que
sentia. Nunca mais seria a mesma “mulher ninguém” de antes! Você também é alguém para Deus! Por mais que
a cultura, a sociedade, as pessoas, possam tentar convencer você do contrário, não permita! Jesus está de braços
abertos a receber alguém especial para Ele: você!
Partilhe:
1) Como se deu a acolhida e a valorização da pessoa em Dom Bosco e em Jesus?
2) Qual o sentimento experimentado pelos personagens: Samaritana e Garelli?
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3) Madre Teresa de Calcutá dizia: “Que nenhuma pessoa saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais
feliz”. Comente esta frase no contexto do texto da Samaritana e de Garelli.
4) Assistir o Vídeo – http://www.youtube.com/watch?v=yAJkH6GYy-I

• Atitude:
Coragem de vencer os preconceitos.
• Compromisso:
Tome coragem, aceite ter um papo com Jesus! Faça como Garelli e a mulher samaritana.

Oração e retomada do símbolo
Senhor Jesus, renova em nós o Espírito Santo para sermos anunciadores da sua Palavra e verdadeiros
adoradores, como deseja o Pai. Amém.
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4º Encontro: A Solidariedade é o que Nos Move
• Ambientação:
Fotos de pessoas que precisam de atendimento, mãos que acolhem, remédio, crucifixo, Mamãe Margarida e
Dom Bosco. Os Símbolos podem ficar pendurados com fio de nylon de forma que os participantes possam
visualizar de forma atrativa.
• Iluminação Bíblica
“Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o mesmo”.

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica: Solidariedade é a gente que faz.
Dinâmicas de Formação para a Cidadania, a importância da solidariedade.
Objetivo: concientizar-se da importância da solidariedade na convivência social.
Material: revistas, jornais papel ofício, cola, fita crepe, hidrocor, papel metro.
Desenvolvimento:
1) Formar subgrupos.
2) Distribuir material aos subgrupos.
3) Cada subgrupo deve montar, com o material recebido, um painel no qual apresente situações de solidariedade,
em oposição a situações individualistas, dando um título sugestivo para o trabalho.
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4) Apresentação dos painéis, seguida de discussão sobre os pontos que mais chamarem a atenção do grupo.
5) Plenário – discutir as seguintes questões:
– Qual a importância da solidariedade na sociedade contemporânea?
– De que iniciativa solidária você já participou?
– Que pessoas e organizações são exemplos de solidariedade no bairro, na escola, na sociedade?
6) Fechamento: o facilitador ressalta para o grupo o valor da solidariedade para o enfrentamento de questões
como fome, educação, saúde, emprego etc.
Assistir o vídeo http://www.youtube.com/watch?v=NRAcBxJyXyI

Reflexão bíblica – Lc 10, 25-37
Sugere-se que faça a encenação da parábola, e após a encenação, ler o texto Bíblico.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem
descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com
muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote,
viu-o e passou adiante.
Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que
viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando
nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia
seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele e, quanto gastares a mais, na volta to
pagarei. Qual destes três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?
124

Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e faze tu o
mesmo.

Fatos da vida
Madre Mazzarello
Em 1860 o Piemonte está exausto pela guerra que lhe deu a anexação da Lombardia, mas também a
destruição e mortos sem número. Em Mornese, o fruto destes horrorosos fatos foi o tifo, um mal epidêmico. As
portas das casas eram fechadas com pesadas trancas e lá dentro, cada um se defendia do modo menos prejudicial.
Mas o Pe. Pestarino estava atento. Com um punhado de corajosos sepultava os mortos, bem numerosos, e prestava
atenção aos vivos. Assim, quando ficou sabendo que, em casa de um tio de Maria Mazzarello, todos tinham
contraído o mal, foi direto à casa dos Mazzarellos. Com delicadeza, mas sem reticências, disse que desejava ver
Maria Mazzarello lá na casa do tio, para assistir os doentes. A mãe foi quem reagiu por primeiro. “Impossível,
Reverendo. Como posso dar conta sozinha da casa e das crianças. Sem Maria, não dou conta. E depois? Se ela
pegar a doença? Não se pode brincar com moléstias contagiosas”. Também o pai fez suas observações. Falou
do trabalho no vinhedo: pesado e inadiável. Fez notar que Maria era seu braço direito. Contudo o Pe. Pestarino
não esmoreceu. Conhecia a têmpera daqueles seus paroquianos. Pedia em nome de Deus e da caridade. Como
poderiam resistir-lhe? De fato, num dado momento cederam. Disse o pai: “eu, para aquela casa não mando Maria,
mas se ela quiser ir, não me oporei”. Na conversa com Pe. Pestarino, Maria Mazzarello pressente que vai contrair
o mal, todavia seu coração não se fecha contra aquele apelo e vai para a casa dos tios.
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Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Jesus e Mazzarello nos ensinam sobre o amor ao próximo. O amor não é um mero sentimento, é atitude. Não
é emoção vazia e contemplativa. É ação que exige tempo, recursos, aproximação e envolvimento. Levantemo-nos e
façamos a nossa parte. A luz deve brilhar; o sal deve temperar. Coloquemos em prática o que disse Jesus. Façamos
como fez o samaritano. Só assim, estaremos amando de verdade. Então, o mundo ouvirá o que temos a dizer.
Em pequenos grupos, conversar sobre uma prática concreta para a semana e envolver outros nesta prática.
Sugestão: roupas de bebê, material escolar, brinquedos para a celebração do próximo encontro.
• Atitude:
Solidariedade.
• Compromisso:
Vivência do que o grupo escolheu como prática.

Oração e retomada do símbolo
Oração de São Francisco de Assis
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão; Onde houver discórdia, que eu leve a união; Onde houver dúvida, que eu leve a fé; Onde
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houver erro, que eu leve a verdade; Onde houver desespero, que eu leve a esperança; Onde houver tristeza, que
eu leve a alegria; Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, Fazei que eu procure mais consolar, que ser
consolado; compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois, é dando que se recebe, é perdoando
que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
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5º Encontro: Um Outro Mundo é Possível
Este encontro quer ser um momento lúdico e celebrativo. Conclui a caminhada realizada.

Momento lúdico
Gincana
O grupo será dividido em equipes para a realização da gincana. A formação dos grupos se dá pelo número
de participantes.
1) Criar e apresentar o “grito de guerra” da equipe conforme os temas dos encontros – o melhor ganhará
10 pontos.
2) São colocados dois participantes de cada equipe, e eles terão que achar na Bíblia os temas dos encontros
e ao mesmo tempo devem acertar pulando para a cadeira da frente. Ganha quem chegar primeiro – 10
pontos.
3) Balde e bola. Um será o arremessador que ficará com a bola, outro segurará o balde e o outro, o orientador,
que dará as instruções. Os dois primeiros terão os olhos vendados e deverão ficar a uma distância de uns
5m. Rodarão até ficarem “tontos”. Então será dada a ordem para começar. O orientador dará instruções
para o arremessador jogar a bola dentro do balde e para o outro participante (o balde) orientações para
receber a bola. Ganha o grupo que fizer o maior número de cestas no balde, no menor período de tempo.
10 pontos.
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4) Atualização da cena de Dom Bosco e Bartolomeu Garelli. A equipe que melhor apresentar ganha 10
pontos.
5) Cada grupo terá uma cor de bexigas. Amarrar bexigas coloridas nas pernas dos adolescentes e ao som de
uma música dançante. Os participantes, enquanto dançam, tentarão estourar as bexigas dos demais. A
equipe que sobreviver ganhará 10 pontos.

Momento celebrativo
Natal com solidariedade
A celebração do Natal nos aproxima de uma realidade que muitas vezes fica esquecida durante o ano: a
fome de milhões de pessoas. A data favorece a que pensemos um pouco mais nos outros, nos exercitemos na
solidariedade e tomemos consciência de que um dos nossos compromissos, enquanto pessoa humana e cidadão,
é o de lutar em favor da vida digna.
Ambiente
Criar um ambiente festivo com músicas e símbolos natalinos. Panos coloridos e pratos vazios. Cesta
para coleta de alimentos, brinquedos e livros. Jornais e encartes promocionais de lojas. Frases sobre a fome e a
solidariedade. Se for grupo pequeno, acrescentar uma caixa de presente contendo envelopes com o nome de cada
pessoa, papéis e canetas para anotação. Os comentaristas podem se vestir com túnicas coloridas. Previamente
solicitar que as pessoas tragam a prática do encontro anterior.
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Dinâmica:
À medida que chegam, os adolescentes vão colocando as doações na cesta. Opcional: ao chegar, cada um
recebe papel e caneta para anotações. Em um dos lados da folha estará escrita a frase: Meu desejo neste Natal. E no
verso: Meu compromisso neste Natal. Com uma música natalina de fundo, dispor as pessoas sentadas em círculo.
Coordenador :
Acolhida: dar as boas-vindas e convidar para ver o vídeo: What a wonderful world (Um mundo maravilhoso).
http://www.youtube.com/watch?v=s2KNXQQle-k
Leitor 1: Um mundo maravilhoso. Esta música fala de um mundo maravilhoso que foi criado para que o ser
humano pudesse ser feliz.
O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Ele é o próprio Deus que veio morar entre nós para nos falar do seu
Reino, para mostrar como quer que as pessoas sejam tratadas. Um Reino onde há vida em abundância para todos
(Jo10,10) e que começa aqui onde estamos.
Leitor 2: No Natal as pessoas revivem sonhos.
Coordenador – Que sonhos trago comigo? Pedir para que conversem dois a dois (ou escrevam na folha recebida)
sobre seu desejo de Natal. Depois, convidar para que falem livremente sobre isso.
Leitor 3: Sonhos negados. O mundo maravilhoso foi criado para todos, mas o egoísmo humano gerou miséria e
fome, negando a milhões de pessoas o direito de viver com dignidade.
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Coordenador: Distribuir o texto: Quem roubou o meu pão? – Propor que cada um leia um parágrafo, depois,
que repitam alguma frase ou comentário relacionado ao texto.
Quem roubou o meu pão? “Socorro: roubaram meu queijo!”, escreveu IIene Hochberg. Até agora não sei se ela o
encontrou. Desconheço seu paradeiro. Caso tenha sido consumido, ainda resta saber se foi por obra de humanos, de
gatos ou ratos que, aliás, apreciam muito o referido prato. Pra dizer a verdade, nem li o livro. Mas o título valeu-me
para pensar no “pão”. Ocorre que este também foi roubado. Achava-se sobre a mesa. Estava reservado aos famintos,
que ainda são muitos, e simplesmente sumiu!
Alguém saberia informar para onde foi levado todo o pão que não está onde deveria estar? Quem se apossou
dele, encontrava-se mesmo com fome ou o fez levado por desejo incontrolado de ganância? Procura-se onde
estiver, pois, como é sabido, pão acumulado estraga, cria bolor, faz mal, principalmente para quem ficou sem.
Feita a refeição, no centro da metrópole, uma senhora pobre, negra, de idade avançada, recém-saída do
hospital, aproximou-se e, com respeito, pediu se podia tomar um pouco da minha liberdade. “Com certeza,
respondi”. Então prosseguiu: “Acontece que estou com fome e não tenho dinheiro para comprar um pão.” Logo
adveio a pergunta: “Quem lhe roubou o pão? Ou, por acaso, não lhe assiste o direito de tê-lo?”.
De imensa multidão, roubaram o pão e o direito. Fiquei pensando se o dinheiro para adquirir o pão não está
nos bancos que faturam enormes e crescentes lucros. Vale perguntar: onde será empregado tamanho lucro, obtido
com o sacrifício dos poupadores, altos juros pagos pelos empréstimos e investimentos especulativos?
A premissa da desigualdade é sempre a mesma. Quando sobra muito em uma ponta é porque falta na outra.
Muitos homens e mulheres, jovens, idosos e crianças têm sua liberdade saqueada. Sua dignidade, sua paz e
seus sonhos são furtados à luz do dia e na escuridão da noite.
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Na mesa da humanidade, servida pelas mãos da justiça, todos devem ter garantido o direito ao pão com
dignidade.
Assistir o vídeo http://www.youtube.com/watch?v=FDg38OhjfdI
Coordenador: Convidar para que conversem dois a dois (anotem no outro lado do papel recebido) sobre um
compromisso de Natal para ser realizado durante todo o ano, simbolizando a vontade de ajudar a melhorar o
mundo.
Coordenador: Solidariedade para um mundo de paz. O pouco de cada um se fortalece no conjunto, tornando
possível um mundo menos injusto. Dar-se as mãos, como compromisso de ser mais solidário e participar das
ações que buscam melhorar a vida no mundo, sem perder os sonhos e a esperança. Um compromisso de todos os
dias, não só no Natal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso.

Envio
Cada adolescente se aproxima do coordenador com o seu símbolo nas mãos para que ele lhe imponha as
mãos invocando a presença do Espírito e enviando-o para a nova etapa:
O Senhor te escolheu, te consagra e te envia. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
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Caderno 5

Jerusalém – Cidade da Paz
1º Encontro: A Alegria que é Segredo
Descrição Jerusalém – em hebraico – Yerushalàyim – Fundação do Deus Shalem, chamada pelos árabes de
Al-Quds – a Santa.
A cidade velha fica quase inteiramente dentro dos muros que conservam as lembranças dos lugares sagrados
mais significativos e mais importantes do Antigo e do Novo Testamento.
• Ambientação
(Bandeira da Paz/ Candelabro com 7 velas/ Ramos / Jesus / Dom Bosco e Madre Mazzarello).
• Iluminação Bíblica
“Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel!”

Dinâmica e texto de reflexão
Objetivo: Amor a Jesus e ao próximo.
Material: Espaço e cadeiras para fazer uma roda.
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Como Fazer:
1- Faz-se uma roda com todos os participantes sentados, exceto um, que ficará de pé no meio da roda.
2- Esta pessoa deverá escolher outra pessoa na roda e dizer a ela: “Jesus te ama!”
3- O participante escolhido pergunta: “Por quê?”
4- Então o que está de pé diz, por exemplo: “Porque você está de blusa verde!”
5- Então, todos os participantes que estão de blusa verde, trocam de lugar entre si. Os outros permanecem
sentados.
6- A pessoa que estava de pé deverá tentar sentar em algum lugar durante a troca, de forma que outro participante
fique sobrando em pé.
7- Proceder dessa forma até cansar!!!
Observações:
a) Logicamente, não é permitido falar “porque está de blusa verde!”, se a pessoa estiver de blusa azul!
b) Se o “motivo” escolhido só estiver presente em uma pessoa (Ex: só existir na roda uma pessoa de blusa verde),
não é necessário que a pessoa saia do lugar, mas, se na afobação, a pessoa sair do lugar sem ver se alguém possui
a mesma característica, então o que está de pé pode tentar tomar seu lugar.
Conclusão:
Jesus não procura motivo para nos amar. Assim devemos ser com nossos irmãos: amar sem pedir nada em
troca, sem motivo aparente. Amar só por amar.
Sugestão:
1- Na primeira rodada, sugerimos que o coordenador da dinâmica fique de pé no meio do círculo.
135

2- Deverá então escolher algo bem comum na roda. Provavelmente muita gente estará de tênis. Assim já começa
com quase todas as pessoas trocando de lugar!

Texto de reflexão – Jo. 12, 12-13
“No dia seguinte, uma grande multidão que viera à festa, ouvindo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram
ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro. E clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel que vem em nome do
Senhor”.

Fatos da Vida
Dom Bosco – Mazzarello
A visita de Dom Bosco a Mornese foi no dia 7 de outubro de 1864. A população o recebeu com banda
de música, aplausos, ruas adornadas de flores e bandeiras. Era amável, alegre, amigo das crianças e dos
pobres. Todos o tratavam como um homem de Deus. Queria o povo construir na colina de Borgo Alto
um colégio para os jovens estudarem. Dom Bosco aprovou a ideia e prometeu mandar dois ou três de seus
melhores sacerdotes. Maria Mazzarello ficou cheia de admiração ao ouvir o primeiro sermão do santo.
Durante os cinco dias em que ele permaneceu em Mornese, ela não perdeu nenhuma das suas homilias ou
as conversinhas de “Boa-noite” aos jovens. “Dom Bosco é um santo: eu o sinto. E dos santos não se pode
perder nenhuma palavra” – disse ela.
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Minha vida conectada com Jesus e a salesianidade
Dom Bosco falava aos seus rapazes para viver cada dia como se fosse uma festa. Também Madre Mazzarello,
até um carnaval realizou com as meninas.
“Por ocasião do carnaval, a Madre fizera espalhar a notícia de uma visita muito importante. Todas, irmãs e
meninas, deviam vestir-se como se fosse um dia de festa. Criou-se um clima de grande expectativa [...]. Finalmente
a expectativa acaba com o toque do sino. Abre-se de par em par o portão e entra uma vaca enfeitada com flores de
papel. Retumbantes as gargalhadas. Madre Emília é a primeira a reagir, com espírito, à brincadeira. Olha para a
Madre e com o sorriso maroto, aproxima-se da vaca e lhe faz uma profunda reverência. Aí explodem as palmas e
a alegria manda para longe do colégio até a sombra da tristeza”.
Reflexão: Vamos conversar um pouco sobre isso?
- E nós, como vivemos a festa?
- Percebemos este espírito de festa em nossos ambientes? De que maneira?
- Como celebramos a festa da Páscoa em nossa casa salesiana? Fazer uma proposta para ser vivenciada com
todo o grupo no último encontro.
• Atitude:
Fazer as pazes com alguém que ofendi.
• Compromissos:
Vou me divertir com alegria verdadeira.
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• ENTREGA DO SÍMBOLO: CRUZ DA AJS
Canto – Jesus é vida, Jesus é luz (Jorge Trevisol)

Oração Final
Deus Pai, muito obrigado por ter enviado vosso Filho Jesus para nossa salvação. Para isso Ele passou 33
anos morando entre nós, fazendo o bem a todos e ensinando os caminhos para sermos felizes. Para cumprir a sua
missão de nos salvar passou pela Paixão e Morte na Cruz. Mas depois de três dias Vós o ressuscitastes mostrando
que a vida é mais forte do que a morte e do que a maldade humana. Por tudo isso, muito obrigado, ó Pai, ajudainos a doar a nossa vida pelo bem dos outros como fez vosso Filho. Amém.

Referência Bibliográfica
Uma mulher ontem e hoje. Santa Maria Auxiliadora.
Ref.http://comunidademissaoatos.com/santos-homens-como-nos-2/2011-2/maio/santa-maria-mazzarello/
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2º Encontro: A Alegria que é Serviço
• Ambientação
(Bíblia/ pão/ uva/ vela/ bacia / jarro com água/ toalha, avental e manto)
• Iluminação Bíblica
“Se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros”.

Dinâmica e texto de reflexão
Realizar com os jovens o lava-pés, onde cada um lavará o pé da pessoa que está ao seu lado direito.
Refletir:
 O que você sentiu quando lavou os pés do outro? É fácil ter essa atitude de humildade?
 Esse foi o principal sentido e motivo da vida apostólica de Cristo: o serviço. Mas para isso são necessários
humildade e desprendimento. E nós, temos coragem de assumir essa vida apostólica vivida por Jesus e sugerida
a nós?
 O que nos falta para vivenciar essa vida de serviço-desprendimento-doação?

Texto de Reflexão – João 13, 1-15.
1. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo
amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no
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coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado
tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava. 4. levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma
toalha e amarrou-a na cintura. 5. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os
com a toalha com que estava cingido. 6. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me lavas os pés?”
7. Respondeu Jesus: “Agora, não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás”. 8. Disse-lhe Pedro:
“Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus respondeu: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. 9. Simão Pedro
disse: “Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça”. 10. Jesus respondeu: “Quem
já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos”.
11. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: “Nem todos estão limpos”. 12. Depois de ter lavado os pés dos
discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer?
13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. 14. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os
pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz.

Música: Na Cintura Uma Toalha – CD Discípulos e Missionários (Padre
Zezinho)
Na cintura uma toalha
E nas mãos uma bacia
Solução que nunca falha
Vem da santa Eucaristia
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Alguém se curva e reparte o seu pão
Alguém se curva servindo um irmão
Lava-lhe os pés pra dizer como é
Tornar-se um líder em nome da fé
Nem dinheiro ou poder e nem fama desviarão
Quem na verdade é cristão

Fatos da Vida
Dom Bosco – O milagre dos pequenos pedreiros – recorte do filme de Dom Bosco.
Madre Mazzarello – O tifo – recorte do filme Main, casa da felicidade.
Site http://www.youtube.com/watch?v=vB6Lo27F1JE
http://www.youtube.com/watch?v=jyPzeHIbeds

Minha vida conectada com Jesus e a salesianidade
Às vezes pensamos que os santos são muito diferentes de nós. Mas, não. Não nascemos santos. Fazemo-nos
santos! Maria Mazzarello, com os seus vinte anos cheios de vida, teve medo de perder essa vida. Pressentiu que
contrairia a doença, mas o seu coração não se fechou àquele apelo: “Quem dá a sua vida por meu amor, encontrála-á”.
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Reflexão:
Coordenador: recortar pequenos mantos e aventais conforme o número de participantes.
Primeiro momento – Entregar para os adolescentes o manto e cada um deverá escrever “do que devemos
nos despojar para servir”.
Cada um partilha o que escreveu e coloca no cenário.
Segundo momento – Entregar o avental e cada um deverá escrever “o que precisamos assumir para servir
com gratuidade”.
Partilhar o que escreveu e colocar no cenário.
• Atitudes:
Disponibilidade e serviço generoso.
• Compromisso:
Deixar tempo para que cada um expresse qual será o seu compromisso após este encontro.

Oração e retomada do símbolo:
Pai bondoso, vosso Filho Jesus veio para servir e não para ser servido. Isto Ele mostrou na sua vida pública
curando os doentes, ensinando as multidões, abençoando as crianças, convidando jovens para segui-lo, perdoando
com bondade os pecadores. No final de sua vida, antes de celebrar a última Ceia, lavou os pés dos apóstolos. Ao
terminar o Lava-pés, disse: “Eu vos dei o exemplo, para que vós façais a mesma coisa”. Com este gesto Ele quis
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mostrar que a vida deve ser doada a serviço dos outros. Ó Pai, que a minha vida seja sempre usada para o bem e a
felicidade dos outros seguindo o exemplo de Jesus. Amém.

Referência Bibliográfica
Cronistória. Instituto das FMA. Vol. I, pp. 79-83.
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco. EDB – Editora Dom Bosco, Brasília, 2012; site:
www.edbbrasil.org.br.
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3º Encontro: A Alegria que é Doação. Jesus Doa sua Vida por Amor
• Ambientação
(Pano vermelho / cruz / vela)
• Iluminação Bíblica
“E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo” Lc 14,27

Dinâmica e Texto de Reflexão
Dinâmica – construção da cruz (dobradura ou com palito de sorvete e barbante).
Distribuir aos participantes uma folha em branco, pedir que acompanhem a dinâmica direcionada,
observando cada passo:
1ª dobra – O homem então começou a buscar Deus. Sente falta de Deus. A Bíblia diz: “A minha alma tem
sede do Deus vivo. Então ele procura Deus na religião, nas igrejas, mas Deus não habita em paredes”.
2ª dobra – Vou formar uma família. Será que vou encontrar Deus? Mas há tantas brigas, um filho com
inveja do outro, um pai que não dá atenção para os filhos, uma mãe que tenta encontrar alegria nas novelas, na
ilusão de preencher um vazio – Qual o caminho?
3ª dobra – O lar se divide – Qual o caminho para Deus? O homem continua tentado: drogas, rock, espiritismo,
bebidas, videogames, desenhos. Onde está Deus?
Quando Deus vê o desespero do homem, com o Seu coração cheio de amor, Ele dá o que tem de melhor por
você. Deus abre o caminho de volta (João 14:6) e te dá uma nova chance, tira a sujeira do lixo do seu pecado (rasga
formando a cruz).
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Cruz – Jesus é o caminho que te leva de volta e você não precisa fazer nada, Ele já fez tudo por você (Col
2,14). Ele te espera, te convida. Quer perdão? Eu posso te perdoar, diz o Senhor.

Texto de reflexão - LC 14, 27-33
Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 28 Pois, qual de vós, querendo
edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabá-la? 29 Para não
acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a
zombar dele, 30 dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. 31 Ou, qual é o rei que querendo
entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com dez mil (soldados) pode sair ao
encontro do que vem contra ele com vinte mil? 32 Em caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda
embaixadores e pede condições de paz. 33 Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto
possui, não pode ser meu discípulo.

Fatos da vida
Dom Bosco
«Por aqueles dias chegaram os donos do prado onde D. Bosco reunia aos domingos os seus rapazes.
Inclinaram-se sobre o terreno pisado sem piedade por oitocentos sapatos e chamaram Dom Bosco:
– Isto está virando um deserto! Deste modo o nosso prado ficará como um caminho de terra batida! Tenha
paciência, Senhor Padre, mas assim não pode continuar. Perdoamos-lhe isso, mas tem de sair daqui.
E deram-lhe quinze dias para procurar outro lugar e sair dali.
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Aquilo foi como um raio para Dom Bosco. Às humilhantes aventuras daqueles dias acrescentava-se a
preocupação de ter que encontrar, em seguida, outro campo. Mas desta vez não encontrou nada: Quem ia alugar
um terreno para um “louco” com 800 rapazes?
O dia 5 de abril de 1846, último domingo no prado Filippi, foi para D. Bosco um dos dias mais amargos da
sua vida. Foi com seus rapazes à Igreja de Nossa Senhora do Campo. Falou durante a Missa. Não se ouviu nenhum
ruído. Disse que olhava para eles como para pássaros, cujo ninho alguém quer desfazer. Convidou para rezar à
Virgem, porque, apesar de tudo, estavam nas mãos dela.
Ao meio-dia fez a sua última tentativa sobre o prado Filippi. Mas não obteve nada. Tinha mesmo que se
despedir dos seus rapazes.
O próprio D. Bosco escreveu no seu diário:
«Ao entardecer daquele dia, eu contemplava a multidão de rapazes, que se divertia”.
“Estava só, esgotado de forças e em mau estado de saúde. Retirei-me para um lado, pus-me a passear sozinho
e comecei a chorar:
– Meu Deus! Dize-me o que tenho que fazer!»

Madre Mazzarello
Madre Mazzarello, diante das questões difíceis e delicadas, dizia às irmãs, mostrando o crucifixo que cada
uma trazia no pescoço: “Ele aqui – virava-o depressa – e nós aqui”.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade.
A cruz é, portanto, a condição indispensável para ser discípulo de Jesus. Quem não a carrega diariamente,
não pode ter Jesus como mestre. Aderir à cruz é aderir à palavra de Deus, à realidade pessoal do amor de Deus
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pela humanidade e à sua vontade para nós. Cruz não é necessariamente sinônimo de dor e sofrimento. O que
sacrificamos na cruz é o nosso querer, para fazer a vontade do Pai.
Refletir as cenas do filme que mais te chamaram a atenção, colocando em evidência o que sacrificamos na
cruz para fazer a vontade do Pai.
Vídeo – http://www.youtube.com/watch?v=b_lbLPx4eec
• Atitude:
Entrega otimista
• Compromisso:
Faço em silêncio uma oração de entrega de minha vida a Deus.

Oração e retomada do símbolo
Creio que esse Deus na cruz transforma nossa dor em luz. É grande o mistério da salvação... Deus trazendo
a ressurreição. Um grande amor se revela para a gente. O Pai, fonte de toda a consolação em Cristo, nos traz o
perdão. Agora um novo céu é instaurado. Amém!
(Após a oração, cante. E acolha a cruz de mão em mão).

Nova geração – Pe. Zezinho
Eu venho do sul e do norte,
Do oeste e do leste. De todo lugar
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Estrada da vida eu percorro
Levando socorro a quem precisar
Assunto de paz é meu forte
Eu cruzo montanhas, mas vou aprender
O mundo não me satisfaz, o que
Eu quero é a paz, o que eu quero é viver.
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
Eu sei que não tenho a idade
Da maturidade de quem já viveu
Mas sei que já tenho a idade
De ver a verdade o que eu quero é ser eu
O mundo ferido e cansado
De um triste passado de guerras sem fim
Tem medo da bomba que fez,
E da fé que desfez, mas aponta pra mim
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
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No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
Eu venho trazer meu recado,
Não tenho passado, mas sei entender
Um jovem foi crucificado
Por ter ensinado a gente a viver
Eu grito ao mundo descrente que eu quero ser gente,
Que eu creio na cruz
Eu creio na força do jovem
Que segue o Caminho de Cristo Jesus.
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus
No peito eu levo uma cruz,
No meu coração o que disse Jesus

Referência Bibliográfica
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco, pp. 160-164. EDB – Editora Dom Bosco; site:
www.edbbrasil.org.br.
Cronistória. Instituto das FMA.
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4º Encontro: A Alegria que é Vida Nova
• Ambientação
(Tecido Branco/ Imagem ou foto de Jesus ressuscitado ou a cruz com tecido branco/ fotos de Dom Bosco e
Madre Mazzarello com os jovens – alegria do oratório)
• Iluminação Bíblica –
“Ele não está mais aqui, ressuscitou” Lc 24,6

Dinâmica e texto de reflexão
Material:
01 porção de milho de pipoca
01 porção de pipoca
Alguns piruás (grãos que não estouraram)
01 porção de óleo
01 cópia do texto “Milho de pipoca” (ver no procedimento)
01 saco de pipoca para cada aluno
Procedimento:
– Trabalhem sobre o tema da transformação que ocorre na vida da pessoa que passa pelo Novo Nascimento.
– Apresentem para os adolescentes uma porção de milho de pipoca e outra de pipoca.
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– Perguntem: Vocês fazem ideia do que acontece com o milho para que ele se transforme em pipoca? (Deixem
que falem).
O coordenador distribui o texto “Milho de Pipoca” para cada adolescente.
“Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente.
As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do mesmo
jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e de uma dureza assombrosas. Só que elas não percebem e acham
que seu jeito de ser é melhor. Mas, de repente, vem o fogo.
O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos: a dor. Pode ser fogo de fora:
perder um amor, um filho, o pai, a mãe, o emprego ou ficar pobre. Pode ser o fogo de dentro: perda da saúde,
pânico, medo, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos.
Há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo! Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade
da grande transformação também. Imagino que a pobre pipoca, dentro da panela fechada, cada vez mais quente,
pense que chegou a sua hora: vai morrer.
Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode
imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo do que é capaz.
Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece: BUM! E ela aparece como outra
coisa completamente diferente, algo que nunca havia sonhado.
Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas
que, por mais que o fogo esquente, recusam-se a mudar. A presunção e o medo são a casca dura do milho que não
estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor
branca, macia e nutritiva. Não vão dar alegria a ninguém.”
Autor: Rubem Alves.
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Refletindo a dinâmica em dois grupos: piruás e pipocas.
Os piruás terão que apresentar justificativas por que não estouraram.
As pipocas defenderão a razão de terem sido estouradas.
O Coordenador ajudará o grupo a ligar o texto com a vida e o tema de reflexão = RESSURREIÇÃO.

Texto de Reflexão - Lc 24, 1-9
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas
que haviam preparado. 2 Encontraram removida a pedra do sepulcro, 3 mas, quando entraram, não encontraram
o corpo de Jesus. 4 Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens, com roupas que brilhavam
como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. 5 Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os
homens lhes disseram: “Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? 6 Ele não está aqui!
Ressuscitou! Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia: 7 ‘É necessário que
o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia’”.
8 Então elas se lembraram das palavras de Jesus. 9 Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas
aos Onze e a todos os outros.
Depois de ler o texto bíblico da ressurreição, organizar em grupos, de maneira criativa, o anúncio da
Ressurreição de Jesus, atualizando o fato com uma linguagem juvenil.
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Fatos da Vida
Oratório Casa Pinardi
Para Dom Bosco era como se um raio o tivesse atingido. Aonde ir agora? Já o haviam expulsado de muitos
lugares. Recostado a uma árvore, num ângulo do campo, contemplava seus rapazes correndo felizes, quiçá pela
última vez, e chorou. Mas, justamente na tarde desse triste dia, quando se dispunha a despedir para sempre seus
meninos que ninguém queria, surgiu, na extremidade do campo, um bom homem.
– É verdade que o Senhor está procurando um lugar para fazer um laboratório?
– Um laboratório, não, um oratório.
– Não sei o que é isso, mas em todo o caso o lugar existe. Venha vê-lo.
Dom Bosco vai, coração cheio de esperança. Trata-se de um galpão comprido, de propriedade de Francisco
Pinardi. Tem ao lado uma pequena faixa de terra. Dom Bosco volta depressa para seus jovens e grita:
– Alegria, filhos! Encontramos o oratório! Teremos igreja, escola, pátio para correr e brincar. Domingo
estaremos lá!
É o dia 5 de abril de 1846. O domingo seguinte será Páscoa da ressurreição.

Madre Mazzarello
No dia 7 de outubro, depois de 50 dias de cama, Maria levantou-se para começar uma longa convalescença.
Era exatamente o dia da festa de Nossa Senhora do Rosário. Ela, que é toda de Maria, vê um trilho da sua história
153

marcada por datas marianas: na festa da Assunção declara-se a doença e na festa de Nossa Senhora do Rosário
começa a sua recuperação.
Assim que se levantou, não conseguia ir à missa. Descobriu uma janela que lhe oferecia a vista de uma
imagem: representava a Virgem e tinha em baixo a inscrição “Auxilium Christianorum”. Coincidências? Acasos?
Não existem. Existe uma grande Providência de Deus à qual nada escapa.
Maria mal se mantinha de pé e, quando pôde, foi cambaleando até a Igreja. Petronilla ajudou-a e ajoelharamse as duas num ângulo escuro no último banco.
Na intimidade do encontro com o Senhor, rezou assim: «Senhor, se me concedeis ainda um pouco de vida,
fazei que eu seja esquecida por todos. Eu sou feliz, sendo lembrada somente por Vós».

Minha vida conectada com Jesus e a salesianidade
Os caminhos de Deus não são os nossos. Por vezes, experiências mais dolorosas na nossa vida são saltos
significativos para uma grande missão que o Senhor tem para nós. Primeiro é preciso “esvaziarmo-nos” de nós
mesmos para dar espaço aos outros. É preciso estourar como a pipoca. Tentemos estar atentos aos sinais de
Deus na nossa história que são sinais salvíficos. Deixemos de lado as lamúrias, o negativismo, o pessimismo e o
egocentrismo. Façamos da nossa história, uma história de salvação.
Assistir o vídeo - http://www.youtube.com/watch?v=2FwfaOcWjak
• Atitude:
Saber reconhecer os sinais de Deus e agradecer.
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• Compromissos:
Encontrar um momento ao longo da semana para visitar alguém que sofre.

Oração e retomada do Símbolo
Jesus, vós vencestes a morte e voltastes à vida. Depois da tristeza da sexta-feira santa, é muito grande a nossa
alegria. Vós sois o nosso Deus. Ficai sempre conosco Senhor. Amém.

Referência Bibliográfica
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco, pp. 220-223. EDB – Editora Dom Bosco, Brasília;
site: www.edbbrasil.org.br.
Cronistória. Instituto das FMA. Vol. I, pp. 83-86.
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5º Encontro: Momento Lúdico
Este encontro quer ser um momento lúdico e celebrativo. Conclui a caminhada realizada.
• Ambientação
(árvore seca, folhas sulfite, pincéis, quadros de Dom Bosco e Madre Mazzarello)

Momento lúdico
Batata quente
O grupo fica em círculo, sentado ou em pé. O adolescente fica fora da roda, de costas ou com os olhos
vendados, dizendo a frase: “Batata quente, quente, quente... queimou!” Enquanto isso, os demais vão passando a
bola de mão em mão até ouvirem a palavra “queimou”. Os que estão na roda têm de passar a bola de mão em mão
mais rápido ou devagar, conforme o ritmo de quem fala. Quem estiver com a bola nesse momento responde:
1) Qual o símbolo que nos acompanhou durante todo o nosso encontro? (dizer uma palavra de otimismo).
2) Qual gesto foi realizado por Jesus na quinta-feira santa? (dar abraço em todos os colegas)
3) O que disse Madre Mazzarello quando estava com o crucifixo em mãos? (fazer uma declaração de
amizade para alguém do grupo)
4) Como se chamava a casa do oratório definitivo (cantar uma parte de uma música que foi cantada em um
dos encontros)
5) Nome da doença pela qual passou Mazzarello? (recordar uma atitude assumida durante o ano)
6) Citar uma característica da vida nova trazida pela ressurreição (anime o grupo e cante a música da
pipoca)
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Momento Celebrativo
Leitor 1 – Ó DEUS, tu és o grande arquiteto que criaste este Universo tão lindo. Criaste-nos e tão bondosamente
cuidas de nós. Sentimos a necessidade de agradecer-te por tudo que tens feito. Mas como podemos te agradecer?
Leitor 2 – Sabemos que o maior presente que um pai gostaria de receber do filho é um coração repleto de
agradecimento. Concluímos então que a melhor maneira de expressar nossa gratidão a Ti é louvar-te, e assim
alegraremos teu coração de Pai.
Leitor 3 – Apresentaremos então algumas maneiras de ALEGRAR O CORAÇÃO DE DEUS:
(Cada um vem ao centro e fala, depois coloca seu símbolo no cenário).
NATUREZA – (adolescente vestida de verde, com coroa de flores na cabeça e um vaso de planta na mão).
Podemos ALEGRAR O CORAÇÃO DE DEUS respeitando a natureza que Ele criou, cuidando para que não seja
destruída. Há coisas simples que fazem grande diferença. Por exemplo, quando uma pessoa joga um lixo no chão,
pensa que não é nada, mas se bilhões de pessoas fazem o mesmo, o que vai ser da natureza? Da mesma maneira, se
cada um de nós fizer a sua parte, a soma de todos os esforços fará uma grande diferença na preservação do planeta!
Obs: (O vaso não terá terra, apenas uma flor escondida, com o cabo atravessando o fundo do vaso. Ao final da fala,
o adolescente empurra o cabo e a flor nasce).
AMOR – (Um adolescente trazendo uma cesta com pães e outro vestido de mendigo).
Podemos ALEGRAR O CORAÇÃO DE DEUS amando o próximo, não apenas com palavras, mas através de
ações, como fizeram Dom Bosco e Madre Mazzarello. “Não basta amar os jovens. É preciso que eles sintam que
são amados”. (Entrega o pão ao outro jovem, que sorri e retribui com um abraço).
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CONSOLO – (Um adolescente trazendo um lenço e o outro muito triste, chorando).
Outra maneira de demonstrar amor ao próximo, e que também ALEGRA O CORAÇÃO DE DEUS, é dar consolo
e apoio uns aos outros nos momentos de tristeza. Deus diz em sua Palavra que devemos chorar com os que
choram. Sempre encontraremos em nosso caminho pessoas que precisam de um ombro amigo.
Obs: (um adolescente enxuga as lágrimas do outro adolescente e sorridentes permanecem abraçados).
PAZ – (adolescente de branco, trazendo numa mão uma bandeira branca e na outra mão uma arma de brinquedo).
Podemos ALEGRAR O CORAÇÃO DE DEUS semeando a paz. A violência, as brigas, as guerras entristecem
grandemente o coração do Pai. E a melhor maneira de evitar uma briga é observar o que Jesus ensinou: “Tudo o que
vocês quiserem que as pessoas lhes façam, façam-lhes vocês também”. Por isso, se quisermos que nos respeitem,
devemos respeitar primeiro. Se quisermos que nos façam o bem, devemos fazê-lo primeiro.
Obs: (Entrega a bandeira ao outro adolescente que a agita, jogando a arma fora. Abraçam-se).
LOUVOR – (adolescente com uma Bíblia e instrumentos musicais).
Podemos ALEGRAR O CORAÇÃO DE DEUS amando-o acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com
todas as nossas forças e de todo o coração. Podemos expressar este amor prestando a Ele adoração, ação de graças
e cantando louvores.
O Salmo 103, nos versos 1, 2 e 22, diz: “Bendiga, ó minha alma, ao Senhor! Bendiga o Senhor todo o meu
ser! Bendiga, ó minha alma, ao Senhor! Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos! Bendigam o Senhor todas as
suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor!”.
(Todos cantam – O rosto de Deus – Jorge Trevisol)
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“Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo que vos ordenei” (Mt. 28,19-20a).
Coordenador: Anunciar a todas as nações significa que a sua mensagem é universal, não se restringe a um
determinado grupo ou classe e faz com que estas nações tornem-se seguidoras do seu ensinamento, requer dos
seus enviados o verdadeiro testemunho, um testemunho capaz de converter corações, capaz de direcionar aqueles
que vivem vagando, de iluminar a vida de quem está nas trevas.
Todos nós cristãos fomos chamados e estamos sendo enviados para anunciar a Boa Nova de Jesus entre todos
os povos. Este ensinamento pode ser feito através da palavra e, principalmente, através da vida, do testemunho. É
na alegria de viver o nosso ser cristão que mostraremos o sentido que tem Cristo para as nossas vidas.

Envio
Cada adolescente se aproxima do coordenador com o seu símbolo nas mãos para que ele lhe imponha as
mãos invocando a presença do Espírito e enviando para a nova etapa:
O Senhor te escolheu, te consagra e te envia. Vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”!
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Caderno 6

Galileia – Dimensão Missionária / Vocacional
1º Encontro: No Sim de Nazaré, o Meu Sim
• Ambientação
(Flores/ Imagem de Nossa Senhora/ fotografia de Ir. Maria Romero/ panos coloridos/ piões/ jogo montado)
• Iluminação Bíblica
“Faça-se em mim segundo a tua palavra!” Lc 1,38

Dinâmica e texto de reflexão
Dinâmica – Jogo “Maria”
Material: Um dado/ Um pião por jogador/ Bíblia ou Novo Testamento
Como jogar:
• Piões no ponto de partida, começando pelo jogador que tirar maior número de pontos no dado
• Lançar o dado e avançar
• Na casa em que cair, identificar a etapa da vida de Maria através da imagem e/ou procurar ler a citação
bíblica
• Ganha o que chegar primeiro à meta
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(para o animador)
1.	 Noivado – Lucas 1, 26-27
2.	 Anunciação – Lucas 1, 26-33
3.	 Visitação – Lucas 1, 39-42
4.	 Avança duas casas
5.	 Recenseamento – Lucas 2, 1-5
6.	 Nascimento de Jesus – Lucas 2, 6-7
7.	 Visita dos pastores – Lucas 2, 8-16
8.	 Uma vez sem jogar
9.	 Visita dos magos – Mateus 2, 1-2 e 10-11
10.	Apresentação no Templo – Lucas 2, 22-32
11.	Fuga para o Egito – Mateus 2, 13-15
12.	Volta à Partida
13.	Vida em Nazaré – Lucas 2, 39-40
14.	Jesus aos 12 anos – Lucas 2, 41-50
15.	Bodas de Canã – João 2, 1-10
16.	Recua uma casa
17.	A família de Jesus – Marcos 3, 31-35
18.	Aos pés da cruz – João 19, 25-27
19.	Maria no Cenáculo – Atos 1, 14 e 2, 1-4
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Texto de Reflexão:
Nazaré – “Cidade do Ramo ou broto”. A bela flor da Galileia. Cidade desprezada pelos conterrâneos de Jesus.
É lá que temos o grande acontecimento. O maior SIM dado em toda a história. É lá que o divino se faz carne.

Evangelho de Lucas 1, 26-38
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré.
a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se Maria.
E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação.
Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai;
ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum?
Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra;
por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
36 E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que
diziam ser estéril.
37 Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas.
38 Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se
afastou dela.
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Fatos da vida
Maria Romero Meneses nasceu em Granada, Nicarágua, no dia 13 de janeiro de 1902, numa família de
grande bem-estar. Seu pai era ministro do governo republicano, um homem bom e generoso. Desde pequena Maria
Romero aprendeu o que significa fazer a caridade com atos concretos. A família sonhava um futuro brilhante para
ela: estudou música, piano, violino. Com 12 anos, Maria entrou para o colégio das Filhas de Maria Auxiliadora,
onde se mostrava disponível e alegre. Quando era noviça ensinava e trabalhava no oratório festivo. Irmã Maria
Romero viveu em São José de Costa Rica e foi lá que seu SIM dado a Deus, como fez Maria de Nazaré, se tornou
uma força que a movia na sua entrega total aos empobrecidos.
Como Dom Bosco, ela procurava particularmente os meninos abandonados e pobres. Formou um grupo
de “discípulas para o Oratório”, o qual ela colocou o nome de “as pequenas missionárias”. Essas meninas passavam
pelos barracos dos pobres, ajudavam na limpeza, levavam comidas e roupas recolhidas pela Ir. Maria e davam
catequese. Chamava Maria Auxiliadora de “minha Rainha” e a ela confiava tudo, sua vida, o oratório, a missão.

Minha vida conectada com Jesus e a salesianidade
Quando lemos a vida de Maria Romero encontramos muitos fatos de confiança em Deus e em Nossa
Senhora. No dia a dia, cheio de preocupações e de trabalho, Maria Romero assumia o compromisso de viver Em
Maria, Com Maria e em sua companhia, oferecendo todos os momentos a ela como presente a Jesus.
Vamos conversar um pouco sobre isso?
Em grupos, partilhemos:
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1) Tenho confiança em Deus?
2) Demonstro em atos concretos esta confiança?
3) No Sim de Maria de Nazaré e de Irmã Maria Romero sou também chamado a dar Sim a Deus. Como
faço isso no meu dia a dia?
Após a partilha em grupos pequenos. Propor uma dinâmica de confiança no outro. É preciso compreender
a importância de Deus e dos outros no nosso dia a dia.
– Coordenador propõe a dinâmica do cego. De dois a dois, um adolescente com olhos vendados e o outro
não. Aquele sem a venda nos olhos conduzirá o outro pelo espaço do encontro. Em seguida faz a troca da dupla.
Aquele que antes tinha a venda, agora guia o outro.
Partilha no grupão
– Como vocês se sentiram sem poder enxergar?
– Tiveram medo? Por quê? De quê?
– Como vocês se sentiram nas mãos dos guias?
– Tiveram confiança ou desconfiança? Por quê?
– É preferível sozinho ou com um guia? Por quê?
– As pessoas têm necessidade de guias? Quem são nossos guias? (Deus, Jesus, Maria, família, educadores,
amigos, etc.)
– Costumamos confiar nestes guias? O que acontece com quem não aceita o serviço de um guia?
O nosso Sim a Deus é dado com a confiança Nele.
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• Atitude
Confiança
• Compromisso
Nesta etapa quero confiar a Maria a minha vida, os meus sonhos, o meu futuro.

Oração e entrega do símbolo
Convite a rezar uma Ave Maria e no final a invocação: “Põe tua mão minha Rainha, põe tua mão antes da
minha”
Entrega do símbolo – bússola
O coordenador faz memória dos símbolos recebidos nas etapas anteriores e dá o significado da bússola nesta
etapa da vida:
Aparelho composto de um mostrador, onde se indicam os pontos cardeais, e no qual gira uma agulha
magnética que aponta sempre para o norte, servindo assim de orientação, sobretudo em navegação. Assim
queremos que esta etapa que vocês estão iniciando, seja como uma bússola que oriente cada um no caminho que
deve seguir.
Referência Bibliográfica
Santos na Família Salesiana – Enrico dal Cavolo – Giorgio Mocci; site: www.edbbrasil.org.br.
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2º Encontro: Minha Vida na Vida de Jesus
• Ambientação:
(panos brancos, bíblia, velas, círio pascal, jarra com água, bacia, imagem de Jesus...)
• Iluminação bíblica Mc 1,11
“Este é o meu filho amado no qual pus toda a minha afeição”

Dinâmica e texto de reflexão
Material: Uma folha em branco
O coordenador propõe a seguinte dinâmica:
• Fazer a dinâmica na frente dos adolescentes com uma folha de papel em branco.
• Movimentar na frente deles a folha e observar:
• Cada pessoa quando nasce é igual a esta folha de papel. Branquinha, transparente, cristalina... Temos
até um canto próprio (balançar a folha de papel e perceber o canto que sai dela). Essa sintonia significa
nossa caminhada na vida; ao iniciar alguma atividade estaremos alegres, e com isso teremos coragem
para enfrentar tudo.
• Mas no decorrer do tempo, as dificuldades aumentam, ficamos desmotivados por causa das fofocas,
reclamações, atritos, falta de oportunidade na vida, como um emprego etc. Com isso surgem as
contrariedades, os descontentamentos.
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Quais as dificuldades que vocês enfrentam hoje?
• Cada dificuldade apresentada, AMASSAR a folha de papel.
• Depois que a folha estiver amassada, perguntar:
Para que serve agora está folha de papel amassada?
• Resposta: para jogar no lixo.
Mas Deus não nos criou para sermos jogados no lixo?
Certamente que não!
Deus nos criou para termos vida e vida em abundância!
• Abrir a folha de papel e balançá-la. Perceber que ela perdeu o canto. Assim é a nossa vida. Quando não
cuidamos bem dela, ela perde o encanto, o canto. Mas para Deus ninguém é um caso perdido. Ele sempre
deposita esperança em nós. Mesmo a folha de papel amassada pode se transformar em algo produtivo.
• Pegar a folha, colocá-la no centro da mão e fechando a mão, torcendo o centro da folha, formará uma
flor.
• Essa flor será nossa motivação, nossa alegria daqui para frente.
O coordenador conclui fazendo um convite para a esperança, para que cada um assuma a responsabilidade
de realizar a vida. Todos nós temos uma parcela pessoal e social, na construção de uma humanidade nova. Cheia
de esperança e realizações.
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Texto Bíblico Mc1, 7-11
7. Ele pôs-se a proclamar: “Depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me
prostrar para desatar-lhe a correia do calçado.
8. Eu vos batizei com água; ele, porém, vos batizará no Espírito Santo.”
9. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão.
10. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre
ele.
11. E ouviu-se dos céus uma voz: “Tu és o meu Filho muito amado; em ti ponho minha afeição.”

Fatos da vida
Dom Bosco
João Melchior Bosco nasceu no dia 16 de agosto de 1815, na casa do arrendador Giacinto Biglione, no
povoado Morialdo, localidade dos Becchi, município de Castelnuovo d’Asti, diocese de Turim. Era filho de
Francisco Luis e de Margarida Occhiena, casados em 6 de junho de 1812. A data de nascimento está fixada à
página 145 do livro de batizados da paróquia Santo André, em Castelnuovo d’Asti. Foi batizado no dia 17 de agosto,
sendo padrinho Melchior Bosco Occhiena e madrinha Madalena Bosco. A família, naquela data, além dos pais e
do recém-nascido, completava-se com Antonio, filho do primeiro casamento de Francisco e Jose Luis, nascido em
1813. Com eles vivia também a avó paterna, Margarida Zucca.
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Madre Mazzarello
Nasceu no dia 09 de maio de 1837, era uma terça-feira, dia da semana escolhido por Dom Bosco, nas suas
casas, para honrar o anjo da guarda. Batizada no mesmo dia, recebeu o nome de Maria Domingas. Maria, nome
da Virgem Imaculada; Domingas significa do Senhor.

Minha vida conectada com a salesianidade
Batizar significa “emergir” na água. Quem é batizado é imerso na morte de Cristo e ressurge com Ele como
“criatura nova”. É chamado também de “banho de regeneração e renovação de Espírito Santo” e de “iluminação”
porque o batizado se torna “filho da luz”.
O Batismo nos torna cidadãos do céu, mas não um cidadão isolado. Quando somos batizados, fazemos
parte da Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Através do Batismo, portanto, nós nos tornamos filhos de Deus e
somos obrigados a professar diante dos homens a fé que, pela Igreja, recebemos de Deus e a participar da atividade
apostólica e missionária do povo de Deus.
Dom Bosco e Madre Mazzarello assumiram sua consagração batismal, tornando-se cristãos autênticos e
sendo, na Igreja, testemunhas e referências para a Juventude, sobretudo a mais pobre.
Refletir e responder individualmente:
Que palavra ou versículo do texto bíblico que mais lhe chamou a atenção?
Qual fato da vida de Dom Bosco e de Madre Mazzarello provam que ambos assumiram a consagração
batismal?
Como você está assumindo seu batismo? (deixar um tempo para que partilhem as respostas)
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No Batismo foram nossos pais e padrinhos que professaram por nós a Fé. Hoje nós vamos fazer a renovação
das promessas do nosso batismo com muita seriedade, renovando o compromisso de sermos cristãos autênticos.
(Pedir que cada adolescente acenda a sua vela no círio pascal)

Canto: Prometi no meu santo Batismo.
Prometi no meu Santo Batismo
Ser fiel a Jesus sem cessar
O que os pais e padrinhos falaram
Hoje mesmo vim confirmar.
REFRÃO:
Fiel sincero, eu mesmo quero. A Jesus prometer meu amor (bis)
Creio, pois, na divina Trindade, Pai, Filho e Inefável amor
No mistério do verbo encarnado na Paixão de Jesus Redentor.
2. Creio, pois, na divina Trindade,/
Pai, Filho e inefável Amor./
No mistério do Verbo Encarnado,/
na Paixão de Jesus.
3. Eu prometo da Igreja de Cristo/
os preceitos sublimes guardar;/
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sua voz, como um eco divino,/
saberei obediente escutar.
• Atitude:
A Fé.
• Compromisso:
Ser mais consciente de ser cristão católico.

Oração e retomada do símbolo
Senhor nosso Deus, eu te entrego os meus passos e peço que me ensines a verdadeira sabedoria, mediante
a fé. Mantenha-me seguro durante todos os dias de minha vida. Preencha minha vida com coisas boas. Concede a
meus pais a sabedoria para que possam me educar com amor, compaixão e direção, para que eles sejam um bom
exemplo em minha vida. Amém!

Referência Bibliográfica
Cronistória. Vol I, Instituto das FMA.
Dom Bosco I – Um sonho profético – maio de 1825.
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3º Encontro: Deixando Barco e Redes
• Ambientação
(globo, chinelo, barco, rede, barquinho de papel para cada adolescente, foto do quarto do sonho de Dom Bosco,
foto da visão da Madre Mazzarello).
• Iluminação bíblica
“Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram” Mt 4,22.
Dinâmica e Texto de reflexão
Dinâmica – Tomada de decisão
“Você está em um voo de aproximadamente 5 horas de duração. Saiu do ponto de partida às 9h00 da manhã.
No meio do caminho o piloto anuncia que desviou da rota aproximadamente 150 km e que está com uma série
de dificuldades. Em seguida o avião cai no deserto e morrem todos os tripulantes. Sua missão é salvar todos os
passageiros. No avião, todo quebrado, você encontra os seguintes utensílios: 3 bússolas , 100 garrafas de água, 100
óculos escuros, 100 pacotes de sal, 30 canivetes suíços, 1 grande lona cor da areia, 50 cobertores, 1 espelho de
maquiagem, 2 mapas da região, 100 latas de comida. Descreva em poucas palavras a sua estratégia de ação para
salvar a todos. Enumere em ordem decrescente de prioridade os objetos acima relatados que serão utilizados nesta
missão de salvamento, sendo o n.º 1 o mais importante e o n.º 10 o menos importante.”
Para o coordenador – 1. Espelho, 2. Lona, 3. Cobertor, 4. Água, 5. Comida, 6. Canivete, 7. Óculos, 8.
Bússola, 9. Mapa, 10. Sal, 4. Justificativas na ordem correta: 1. Espelho – Extremamente útil para dar sinal em
caso de aproximação de socorro; 2. Lona – Útil para proteger do sol escaldante do dia; 3. Cobertor – À noite no
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deserto o frio facilmente atinge a temperatura abaixo de zero; 4. Água – Útil, mas o ser humano sobrevive alguns
poucos dias sem ela; 5. Comida – Útil, mas disponível, uma vez que o socorro deverá chegar em breve; 6. Canivete
– Sem utilidade aparente; 7. Óculos – Sem utilidade prática. Se fosse na neve ele protegeria a visão; 8. Bússola –
Idem, já que todos devem permanecer nas proximidades do avião; 9. Mapa – Desnecessário, uma vez que todos
deverão permanecer juntos aguardando socorro; 10. Sal – Extremamente prejudicial à saúde; sal e sol, uma mistura
explosiva.
Conclusões da Dinâmica: Cuidado com o que é aparentemente óbvio, como escolher água e comida em vez
do espelho. Para tomar boas decisões: é preciso obter dados e transformá-los em informações úteis para a tomada
de decisão. Importante reforçar a diferença entre dado e informação: a segunda auxilia efetivamente na tomada
de decisão. Se tivéssemos como dado a cor ou o tamanho do espelho, isso ajudaria na tomada de decisão? Não!
Provavelmente, todo mundo teria continuado a escolher água e comida. Mas se, em vez disso, a funcionalidade
dele tivesse sido explicitada, mudaria tudo. Só que, em muitas ocasiões, a tomada de decisão acontece em um
ambiente de incerteza (sem todas as informações necessárias ou com poucas informações).

Descrição do Lago de Tiberíades
O Lago de Tiberíades é também conhecido como o lago de Jesus, porque Ele santificou-o com seus milagres,
com as suas contínuas travessias de uma margem a outra.

Texto bíblico – Mateus 4, 18-22
18. Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos: Simão (chamado Pedro) e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores.
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19. E disse-lhes: “Vinde após mim e vos farei pescadores de homens”.
20. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram.
21. Passando adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai
Zebedeu consertando as redes. Chamou-os,
22. e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram.

Canto: Há um barco esquecido na praia
Há um barco esquecido na praia/ Já não leva ninguém a pescar
É o barco de André e de Pedro/ Que partiram pra não mais voltar
Quantas vezes partiram seguros/ Enfrentando os perigos do mar
Era chuva, era noite, era escuro/ Mas os dois precisavam pescar
De repente aparece Jesus/ Pouco a pouco se acende uma luz
É preciso pescar diferente / Que o povo já sente que o tempo chegou
E partiram sem mesmo pensar/ Nos perigos de profetizar
Há um barco esquecido na praia/ Um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia/
Há um barco esquecido na praia/ Já não leva ninguém a pescar
É o barco de João e Tiago/ Que partiram pra não mais voltar
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Quantas vezes em tempos sombrios / Enfrentando os perigos do mar
Barco e rede voltavam vazios/ Mas os dois precisavam pescar
Quantos barcos deixados na praia/ Entre eles o meu deve estar
Era o barco dos sonhos que eu tinha/ Mas eu nunca deixei de sonhar
Quantas vezes enfrentei o perigo/ No meu barco de sonho a singrar
Jesus Cristo remava comigo/ Eu no leme, Jesus a remar
De repente me envolve uma luz/ E eu entrego o meu leme a Jesus
É preciso pescar diferente / Que o povo já sente que o tempo chegou
E partimos pra onde ele quis/ Tenho cruzes, mas vivo feliz
Há um barco esquecido na praia/ Um barco esquecido na praia
Um barco esquecido na praia

Fatos da vida
Dom Bosco
[...] – Como te chamas? Quem são teus pais? Estudaste muito?
– Eu me chamo João Bosco, meu pai morreu quando eu era criança. Minha mãe é viúva e tem cinco bocas
para alimentar. Aprendi a ler e também escrever um pouquinho.
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– Não estudaste o Donato, a gramática?
– Não sei o que é isso.
– Gostarias de estudar?
– Muito, mesmo.
– Que é que te impede?
– Meu irmão Antonio.
– Porque é que Antonio não te deixa estudar?
– Porque como ele não quis ir à escola, diz que não quer que outros percam tempo em estudar como ele
perdeu. Mas se eu pudesse ir, bem que estudaria e não havia de perder tempo.
– E para que gostaria de estudar?
– Para abraçar o estado eclesiástico.
– E por qual motivo quererias abraçar esse estado?
– Para atrair os meninos e falar-lhes, ensinar a religião a tantos companheiros meus, que não são maus,
mas se tornarão tais porque ninguém cuida deles.
[...]
– Coragem, vou pensar em ti e em teus estudos. Vem me ver dormingo com tua mãe, e combinaremos
tudo.

Madre Mazzarello
Passando um dia pela encosta de Borgoalto, julgou ver à sua frente um grande edifício que parecia um
colégio de meninas. Parou para olhar, cheia de admiração e disse para si mesma: “Mas o que é isto que estou vendo?
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Este palácio nunca esteve aqui! O que será isto? E ouviu uma voz que dizia: ‘A ti as confio’”.
Habituada a dominar-se, Maria Mazzarello afastou-se rapidamente e procurou não pensar mais naquilo.
Em vão. Aquelas meninas lhe estavam sempre presentes, sobretudo quando passava naquele lugar. Nada lhe valia
procurar distrair-se, atirando-se com mais ardor no trabalho.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
Tanto no texto bíblico como em Dom Bosco e Madre Mazzarello, percebemos que em toda pessoa humana
tem um desejo de busca e procura. Tem um chamado e uma resposta. Para os discípulos foi preciso deixar barco e
rede. Para Dom Bosco e Madre Mazzarello foi preciso deixar a casa, pai, mãe. Abraçar um sonho maior.
Em grupo vamos partilhar:
1) Já pensamos o que queremos fazer com a nossa vida?
2) Que barco e que rede sou chamado a deixar para seguir Jesus?
3) Dom Bosco teve dificuldades para poder levar adiante o seu sonho vocacional. Eu já descobri o que eu
quero fazer da minha vida?
4) Madre Mazzarello teve uma visão onde ela mais tarde entendeu que era um chamado vocacional. O que
eu entendo por chamado vocacional?
Após a partilha no grupo, individualmente cada adolescente é chamado a colocar no barquinho o seu sonho
vocacional. Momento de interioridade e de silêncio ativo para escutar o sonho de Deus para cada um. Em seguida
colocar os barquinhos no cenário.
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• Atitude:
Escuta atenta
• Compromisso:
Nesta semana cultivarei a atitude de escuta e atenção à voz de Deus que fala no cotidiano (pessoas e situações).

Oração e retomada do símbolo
Senhor nosso Deus, dá-me a graça de entender a tua vontade sobre a minha vida, sobre o meu futuro.
Ilumina minha vida e guia os meus passos pelo caminho do bem. Amém.

Referência Bibliográfica
Cronistória. Vol. I, Instituto das FMA.
Memórias do Oratório de São Francisco de Sales, São João Bosco, EDB – Editora Dom Bosco, Brasília; site: www.
edbbrasil.org.br
http://www.slideshare.net/LeandroTuron/dinmica-de-grupo-12949395
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4º Encontro: Busca o Tesouro Escondido que Está em
Teu Próprio Campo
• Ambientação
(Panos coloridos, Bíblia, fotos de pessoas em situações difíceis, fotos de pessoas realizando o bem, foto de
Namuncurá e Laura Vicuña).
• Iluminação bíblica: Mt 5,2
“E, abrindo a sua boca, os ensinava”.

Dinâmica e texto de reflexão
Dinâmica dos pés
1º passo: todos em volta do papel. Cada participante desenha o seu pé. Observa seu tamanho, são todos
iguais? Este caminha muito ou pouco? De quem se aproximam e de quem passam longe? Caminha com objetivos?
Assume compromissos? (deixar tempo para que levantem outros elementos).
O coordenador poderá recordar os missionários, os andarilhos e tantas pessoas e outras situações que lutam
para atingir seus objetivos.
2º passo: escrever nos pés quais passos são necessários dar para ser um anunciador do Reino de Deus.
3º passo: partilhar .
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Cantar a música: Tocando em frente – Almir Sater
Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso, porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei,
Ou nada sei
Conhecer as manhas e as manhãs,
O sabor das massas e das maçãs,
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder sorrir,
É preciso chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou,
Estrada eu sou
Conhecer as manhas e as manhãs,
O sabor das massas e das maçãs,
É preciso amor pra poder pulsar,
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É preciso paz pra poder sorrir,
É preciso chuva para florir
Todo mundo ama um dia
Todo mundo chora
Um dia a gente chega
e no outro vai embora
Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz
De ser feliz
Conhecer as manhas e as manhãs
O sabor das massas e das maçãs
É preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder sorrir,
É preciso chuva para florir
Penso que cumprir a vida seja simplesmente
Compreender a marcha e ir tocando em frente
Como um velho boiadeiro levando a boiada
Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou
Estrada eu sou
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Texto Bíblico Mt 5,1-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte; e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos,
e ele se pôs a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós
por minha causa.
12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os profetas que
foram antes de vós.

Fatos da vida
Bem-Aventuranças das Cordilheiras
– Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos céus – Laura se viu necessitada de tudo e
de todos. Frágil desde o seu nascimento, órfã de pai, porém confiou sempre em Jesus que cuidou com ternura da
sua fragilidade.
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– Bem-aventurados os que choram porque serão consolados – Com a dor de não poder ser religiosa e vendo
o sofrimento da mãe que era escrava do seu padrasto e vivia longe de Deus, Laura ofereceu por ela a sua vida à
imitação do Bom Pastor.
– Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra – Aprendam de mim que sou manso e humildade
de coração, disse Jesus. Também disse: “se não forem como crianças não entrarão no Reino dos céus”. Para Laura
ser mansa e humilde foi um compromisso de vida. Sem motivos e sem cálculos humanos fazia tudo com prontidão,
facilidade e alegria.
– Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos – A nova justiça nasce do
coração do homem, da sua intimidade que pertence a Deus, que o corrigindo e o sustentando com a sua graça
sacia a sua necessidade de santidade. Jesus, para dar autoridade à sua palavra e para mostrar o modelo de justiça e
santidade, nos diz: “sejam perfeitos como é perfeito o pai que está no céu”.
– Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia – Nisto está o segredo para
compreender em profundidade e para viver a virtude da misericórdia. Se a misericórdia nos assemelha a Deus,
deve ser uma das virtudes maiores do cristianismo.
– Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus – Laura viveu em profundidade o encontro
com Jesus na reconciliação, na direção espiritual e na Eucaristia. Vivia outra dimensão: Nele, com Ele e por Ele.
– Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus – O esforço tenaz, constante,
iluminado e paciente de mediar os conflitos, as tensões e as dores na sua família é e será sempre a peculiaridade de
Laura, a imitação de Jesus misericordioso e pacífico.
– Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus – Feliz
Laurinha porque se cumprirá aquilo que o Senhor prometeu. Feliz porque acreditastes. Feliz porque a tua oração
não foi em vão, tinha a segurança que ia ser atendida, porque amaste até doar a vida.
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Bem-aventuranças Menina Laura
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo pobre te fizeste rica para Deus. Bem-aventurada, menina Laura,
que sendo mansa e humilde te fizeste mensagem,
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo instrumento dócil te fizeste sabedoria.
– Bem-aventurada, menina Laura, que frágil, te fizeste forte pela tua dignidade de mulher.
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo uma caminhante, te fizeste cidadã do céu.
– Bem-aventurada, menina Laura, que na dúvida escolheste abrigar-se em Nossa Senhora.
– Bem-aventurada, menina Laura, que no sofrimento escolheste a atitude correta.
– Bem-aventurada, menina Laura, que na escuridão te fizeste claridade, entregando tudo por amor.
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo menina te fizeste grande aos olhos de Deus.
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo desconhecida foste escolhida para ser modelo dos adolescentes e
jovens.
– Bem-aventurada, menina Laura, que sendo silêncio és anúncio do Reino.

Minha vida conectada com a salesianidade
As Bem-aventuranças são o anúncio da verdadeira felicidade, porque proclamam a verdadeira e plena
libertação, e não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda do Reino de Deus através da palavra e ação
de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. A verdadeira justiça para aqueles que são inúteis, pobres
ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime.
As Bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao Reino de Deus, exortando
outras a seguirem estes exemplos. Laura Vicuña entendeu muito bem a proposta de Jesus Cristo e de seu Reino. Foi
capaz de fazer a diferença na realidade onde estava inserida.
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Para refletir:
• Quem são os bem-aventurados segundo o evangelho de Mateus?
• Em dupla, reescreva as bem-aventuranças na linguagem atual.
		 (dar tempo para que as duplas partilhem suas bem-aventuranças)
Concluir este momento com o filme: Andressa, uma lição de amor
http://www.youtube.com/watch?v=-l8lbEKrXEk
• Atitude:
Disponibilidade
• Compromisso:
Dar um pouco do meu tempo para alguma pessoa que precisa de ajuda.

Oração e retomada do símbolo
Senhor Jesus, unge-me para o teu serviço, para que eu possa ter a coragem de responder, com todo o meu
ser às necessidades da humanidade ferida pela fome, pela desilusão, pela injustiça. Que eu seja puro para merecer
o Reino dos céus. Amém.

Referência Bibliográfica
Projeto PEM – Na terra das Bem-aventuranças das Cordilheiras.
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5º Encontro: Ensina-me a Fazer o que Ele Disser
• Ambientação
(Talhas, água, suco de uva, imagem de Maria, Imagem de Jesus, Dom Bosco e Madre Mazzarello).
• Iluminação bíblica
“Fazei o que Ele vos disser” Jo 2,5.

Dinâmica e texto de reflexão
Dinâmica: autorradiografia
(Material: folhas de sulfite, muitas revistas usadas, cola e música)
Ambiente: sala ampla sem cadeiras para que todos possam se assentar, espalhados pelo chão. Os participantes irão
folhear as revistas e retirar três gravuras. Com essas gravuras deverão apresentar três coisas:
1.	 Meu passado: algum acontecimento pessoal /familiar que foi marcante (positivo ou negativo)
2.	 Meu presente: Quem sou eu? Como eu sou? O que faço hoje...
3.	 Meu futuro: Como vejo meu futuro. O que quero ser...
É um trabalho de colagem que é feito em silêncio, com fundo musical, que ajude a meditar. Não colocar o
nome no cartaz nem escrever nenhuma palavra.
Depois que todos montarem seu próprio cartaz, o coordenador pede que saia da sala metade de seus
participantes. Deverão sair com seu próprio cartaz. Os que permanecerem na sala deverão expor seus cartazes no
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chão ou num varal, e se afastarem deles.
Após um tempo, os que saíram entram em silêncio, passeiam diante dos cartazes, e seguram seu próprio
cartaz na mão. Ao sinal do coordenador, cada um dos que entraram vão parar diante do cartaz que mais lhe
chamou a atenção. O dono do cartaz se aproximará e ambos sairão da sala e partilharão um pouco de suas vidas.

Texto de reflexão Jo 2,1-11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus.
Também foram convidados Jesus e os seus discípulos.
Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho.
Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou.
Disse, então, sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser.
Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada uma, duas ou três
medidas.
7. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima.
8. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram.
9. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que o
soubessem os serventes, pois tinham tirado a água), chamou o noivo
10. e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados já estão quase embriagados,
servir o pior. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora.
11. Este foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus
discípulos creram nele.
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Fatos da vida
Dom Bosco
Tomada a decisão de abraçar o estado eclesiástico e prestado o respectivo exame, ia-me preparando para
aquele dia tão importante, pois estava convencido de que da escolha do estado de vida depende ordinariamente a
felicidade eterna ou a eterna infelicidade.
Pedi a vários amigos que rezassem por mim; fiz uma novena, e no dia de São Miguel, aproximei-me dos
santos sacramentos. O teólogo Cinzano benzeu a batina e procedeu à vestidura antes da missa.
Quando me mandou tirar as vestes seculares e vestir a batina, eu disse no meu coração: “Oh! Quanta coisa
velha eu devo tirar de mim! Meu Deus destruí em mim todos os maus hábitos”.
Quando me entregou o colarinho, senti-me profundamente comovido e disse para mim mesmo: “Sim, meu
Deus, fazei que neste momento eu me revista de um homem novo, isto é, que a partir de agora eu comece uma vida
nova, toda conforme a vossa vontade, e que a justiça e a santidade sejam objetos constantes dos meus pensamentos,
das minhas palavras e das minhas obras. Assim seja. Ó Maria sede minha salvação”.

Madre Mazzarello
[...] Levantou-se então, firme e comovida, uma voz: “eu Maria Domingas Mazzarello, conhecendo a minha
fraqueza e temendo a inconstância da minha vontade, coloco-me na vossa presença, onipotente e sempiterno
Deus, e implorando as luzes do Espírito Santo, a assistência da Bem-Aventurada Virgem Maria e do meu Anjo da
Guarda, prometo a vós, Excelência, Reverendíssima e faço voto de castidade, pobreza e obediência por três anos.
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Vós, ó misericordioso Jesus, me inspiraste a fazer estes votos, ajudai-me com a vossa santa graça a observá-los.
Virgem Imaculada, poderoso auxílio dos cristãos, sede a minha defesa e meu guia em todos os perigos da vida.
Anjo da Guarda, santos e santas do céu roguem por mim”. Assim seja.

Minha vida conectada com Jesus e com a salesianidade
No evangelho das bodas de Caná, nós percebemos algumas atitudes que foram fundamentais para que o
milagre acontecesse. A primeira é a capacidade de perceber que já não havia mais vinho; aqui entra a atitude de
discernimento sobre a realidade; a segunda é a ordem: façam o que ele vos disser – atitude de escuta da Palavra
e confronto com a vida; e a terceira: enchei as talhas de água. Com esta ação, acredita-se que a pessoa humana é
chamada a agir com as possibilidades que possui.
Dom Bosco e Madre Mazzarello sentiram o apelo da realidade, por isso souberam responder com coragem
ao chamado do Senhor, colocando suas vidas a serviço da juventude.
Quais são os apelos que a realidade me faz? O que ela espera de mim? Qual será a minha resposta?
• Atitude: Discernimento
• Compromisso: Usar todas as minhas possibilidades para fazer o bem

Oração e retomada do símbolo
Rezemos com muita confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Quando chegarmos na frase: “...
seja feita a vossa vontade”. Vamos fazer uma pausa e pensar onde e quando nós queremos que a vontade de Deus
se realize.
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Celebração: Chamados à Vida e à Missão
• Ambientação:
(cruz, Bíblia, velas, ingredientes para fazer um pão).
• Iluminação bíblica: Mc 6,37
“Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer”.

Momento lúdico
Caça ao tesouro:
• Dividir os participantes em grupos
• Cada grupo será uma espécie de animal: galinhas, cachorros, gatos, ovelhas, vacas etc...
• Cada grupo deverá comunicar-se somente usando a forma de comunicação do animal que representa.
Após a organização dos grupos, o coordenador pede que ao sinal dado cada grupo manisfeste a sua forma
de comunicação.
A seguir explica como se dará a caça ao tesouro.
Os componentes dos grupos ao encontrarem uma pista devem chamar os companheiros de seu grupo na
comunicação do animal que seu grupo representa: galinha vai cacarejar, cachorro latir, gato miar, ovelha e vaca
mugir ou berrar etc...
Obs: quando o grupo concluir a atividade, deve chamar o coordenador para conferir, deve usar a comunicação
do animal que representa. Não pode ir para a pista seguinte se o coordenador não tiver conferido.
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1ª pista: montar o quebra-cabeça e descobrir o tema do encontro.
2ª pista: ler em Mateus 13.24-30.36-43 e escrever as respostas !		
1- O homem que semeia é ...........
2- O campo é ................................
3- A boa semente é .......................
4- O joio é .....................................
5- O inimigo é ..............................
6- A colheita é ..............................
7- Os ceifeiros são ........................
3ª pista: Escrever na folha de papel todas as expressões que Jesus usou sobre a palavra pão.
4ª pista: O que a fé é para nós?
Coloque as letras nos respectivos quadrinhos
1- Está em fé, mas não está em pé
2- Encontra-se na uva e na roupa
3- No alfabeto antecede a letra “o”
4- Está em dedo e também em dado
5- É encontrado no amor e não na dor
6- É a primeira letra de mamãe
7- Está nele e também nela
8- É o início do não
9- Faz parte de todas, mas não está em rodas
10- É marca de todos os masculinos
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5ª pista: folhas de jornal e grampeador – O grupo deve confeccionar uma mochila se comunicando na
linguagem do animal que está representando.
6ª Pista: O tesouro foi encontrado, mas um grupo que caminhou o ano inteiro, refletindo o sentido de
comunhão e de partilha, não pode guardar só para si. Portanto divida o tesouro com os outros grupos.
Após a partilha do tesouro, o coordenador faz algumas perguntas:
• Qual foi a sensação de não poder utilizar a linguagem humana?
• Quais dificuldades o grupo sentiu?
• Qual foi a atitude que mais marcou o grupo?
O Coordenador convida os adolescentes para sentarem em grupos. Propõe uma experiência de Leitura
Orante da Palavra (explicando cada passo).
Invocação ao Espírito Santo
1º Passo: Leitura.
2º Passo: Meditação.
3º Passo: Oração.
4º Passo: Contemplação.

Texto bíblico: Mc 6, 34- 46
34 E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não
têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas.
35 Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: O lugar é deserto, e a hora
já está muito adiantada;
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36 despede-os, para que vão aos sítios e às aldeias, em redor, e comprem para si o que comer.
37 Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: Havemos de ir comprar
duzentos denários de pão e dar-lhes de comer?
38 Ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, tendo-se informado, responderam: Cinco pães e dois
peixes.
39 Então lhes ordenou que a todos fizessem sentar, em grupos, sobre a relva verde.
40 E reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta.
41 E tomando os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou; partiu os pães e os
entregava a seus discípulos para lhos servirem; também repartiu os dois peixes para todos.
42 E todos comeram e se fartaram.
43 Em seguida, recolheram doze cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe.
44 Ora, os que comeram os pães eram cinco mil homens.
45 Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passarem adiante, para o outro lado, em
Betsaida, enquanto ele despedia a multidão.
46 E, tendo-a despedido, foi ao monte para orar.
– Após a leitura orante, o coordenador distribui para os grupos um material para fazer o pão:
Bacia, farinha, açúcar, água, fermento, sal.
Após a entrega, questiona o grupo sobre o ingrediente que eles receberam; com este ingrediente é possível
fazer um pão? Do que eles precisam? Deixar tempo para que pensem e encontrem as alternativas...
Pede ao grupo que tem a bacia para que a coloque sobre a mesa. Depois pede a cada grupo que traga seu
ingrediente. Na medida em que cada grupo coloca o seu ingrediente, a Palavra de Deus.
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Bacia: para que serve a bacia? O que ela nos recorda? A pia do nosso batismo...
Farinha: o trigo, qual é o precesso que o trigo passa para chegar a ser farinha?
(colocar a música de Milton Nascimento: Debulhar o trigo)
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/o-cio-da-terra.html#ixzz2kXoewi6A

Canto - Debulhar o trigo
Debulhar o trigo
Recolher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão
Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
Roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel
Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra propícia estação
E fecundar o chão
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Sal: Para que serve o sal? Jesus disse que nós devemos ser sal. Se o sal perde o sabor serve apenas para ser
pisado. Imaginemos uma comida sem sal...Então nossa missão no mundo é dar gosto e sabor.
Açúcar: quem não gosta de doce? Precisamos cultivar a doçura dentro de nós. A espiritualidade salesiana é
a espiritualidade da doçura.
Fermento: O que faz o fermento no pão? Como percebemos a sua existência? Jesus comparou o Reino de
Deus como o fermento que uma mulher mistura em um pouco de farinha... Onde existe o reino tem crescimento
das pessoas.
Água: Para que serve a água? A água purifica, lava, dá vida. Pela água do batismo nos tornamos participantes
da Igreja de Cristo.
Após todos terem colocado seus ingredientes: pedir a uma pessoa mais adulta que amasse o pão enquanto os
adolescentes vão prestando atenção ao processo que está ocorrendo. Depois da massa pronta, questionar: O que
estamos vendo? Onde estão os ingredientes que nós colocamos? É possível separá-los? O que aconteceu com cada
um? Assim é a nossa vida quando nos comprometemos com o Reino de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, nos
tornamos uma coisa só com Deus.
Pedir que cada um lave as mãos, pegue na mão uma parte de massa e faça a experiência de modelar. Modele
o seu pão do seu jeito, coloque nele seu coração, seus sentimentos. Recordando o milagre que Jesus realizou. Essa
massa é a sua vida que precisa ser colocada a serviço do Reino de Deus.
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Canto – Trabalhar o pão (Padre Zezinho)
Trabalhar o pão,
Celebrar o pão,
Oferecer e consagrar e comungar o pão (bis)
Fruto do suor e do trabalho,
Sacrifício que Jesus pediu,
Pão da liberdade e da justiça,
Pão da vida, pão do céu:
Nós te ofertamos porque tudo é teu.
Fruto da esperança e da partilha,
Santa missa que nos faz irmãos,
Pão da liberdade e da justiça,
Pão da vida, pão do céu:
Pão bendito de libertação!
– O coordenador distribui o texto: para que seja lido espontaneamente
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Os Segredos da Multiplicação
O milagre da multiplicação é o único descrito em todos os evangelhos. É um milagre singular porque mostra
além do milagre em si, o reconhecimento da multidão, quando disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que
devia vir ao mundo. Lições que vão nos acompanhar por toda a vida. Assim, aprendemos que só Ele é capaz de
fazer algo dessa magnitude, de multiplicar em abundância um pouco na escassez.
Leia estas lições, reparta, compartilhe, não fique só com você, reparta o pão, porque só Deus tem o poder de
realizar a multiplicação.
• Mesmo sendo criador, Deus não multiplica o nada; Ele multiplica a partir do pouco que temos e do que
lhe oferecemos para Ele usar;
• O milagre da multiplicação não é um resultado matemático sobre um número qualquer, mas o resultado
espiritual de uma ação sobrenatural que sobrevém a partir de algo material que colocamos à sua
disposição de forma simplesmente natural;
• O milagre da multiplicação traz um resultado que vai além das nossas previsões e que resulta em sobras
sob o ponto de vista humano, mas que para Deus é a excelência de sua multiplicação;
• O milagre da multiplicação ocorrerá quando colocarmos em suas mãos o que nos resta, não como um
ato de humanidade, mas de pura gratidão a Ele pela possibilidade de ser útil ao seu Reino;
• A multiplicação dos pães vai nos trazer uma lição moral e espiritual de que o nosso Deus provê milagres
além das nossas necessidades;
• A multiplicação ocorrerá quando nos conscientizarmos da impossibilidade de resolver algum problema
que a matemática humana não prevê resultado;
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• A multiplicação dos pães vai de encontro à tese comum de que, na vida, cada um cuida de si, quando o
nosso papel deve ser o de repartir o pão para que haja o milagre;
• A multiplicação ensina que Jesus não aceita o desperdício quando temos em abundância, mas que
devemos recolher e pensar que alguém também precisa ser alvo deste milagre;
• A multiplicação dos pães vai nos mostrar que podemos ser úteis a Deus, para Ele revelar a sua sensibilidade
ao sofrimento e às necessidades humanas;
• A multiplicação dos pães vai nos ensinar quando Ele mandou o povo se assentar, que Deus exige uma
reação favorável pela obediência, para que sejamos alvos de sua graça;
• A multiplicação dos pães vai nos ensinar que quanto maior for a necessidade, maior será o milagre da
multiplicação.
Coordenador: Todos nós precisamos compreender que o maior segredo ainda não foi revelado, porque se
não percebermos o milagre da multiplicação no nosso interior, nunca seremos alvos da verdadeira multiplicação
de Deus em nossas vidas. Portanto, veja por onde pode começar o milagre da multiplicação dentro de você.
(deixar tempo para que reflitam em silêncio sobre o que leram)
Coordenador: Chegamos ao final de mais uma etapa. Recordemos o símbolo que nos acompanhou: a
bússola. Vimos que ela serve para orientar, para dar um norte aos viajantes. Portanto, vamos pegar nossa bússola
e pedir a bênção de Deus para a nova etapa que iremos iniciar.
– Infundi o Espírito Santo em nossos corações, para que possamos conduzir para vós e para o vosso reino,
ó Pai, muitos filhos e filhas dispersos. Por Cristo, nosso Senhor.
– O Deus da paz volte para nós a sua face e nos faça andar sempre por bons caminhos. Amém!
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– Deus cheio de amor, acompanhe-nos e nunca nos deixe sem um abrigo para repousar ou descansar das
fadigas da caminhada. Amém!
– Deus nos abençoe e nos acompanhe Pai, Filho † e Espírito Santo. Amém!
– Louvemos o Senhor pelo dom da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado!

Cantemos : Dom Bosco sem fronteiras.
http://centrojuvenil.org.br/letra.php?id=1
Ontem eu vi crianças de todos os lugares,
pedindo um espaço pra brincar.
Jovens que gritavam sua liberdade,
querendo construir o amanhã.
Mães chorando os filhos perdidos na guerra,
corações sangrando pela dor.
Quanta dor ferindo o meu planeta,
Quantas Etiópias pelo mundo,
Quantas Hiroshimas pela terra.
Aqui onde a gente foi chamado para amar
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É preciso alguém que nos anime a caminhar:
Dom Bosco, Dom Bosco.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração.
Jovens pelo mundo inteiro cantam esta canção.
No meio das crianças ele surgirá.
Junto com os pobres ele lutará.
Nas periferias ele ficará.
Nas praças e avenidas ele brincará.
Toda injustiça ele gritará.
Com a juventude ele seguirá.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração.
Jovens pelo mundo inteiro cantam esta canção.
Sinta a alegria neste homem que amou.
Foi Deus que o enviou, ninguém pode se esquecer.
Ele continua tão presente entre nós:
Seu canto, seu sorriso, sua fé, sua missão.
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Aquilo que plantou nunca mais há de morrer.
No jovem que caminha São João Bosco vai viver.
Escute as crianças que não param de cantar.
Dom Bosco é futuro, ele vai continuar.
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração.
Jovens pelo mundo inteiro cantam esta canção.
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