Oração celebrativa para 16 Agosto 2013
com toda a Família Salesiana
«Da mihi animas, cetera tolle»

Vamos à fonte da experiência espiritual de
Dom Bosco, para caminharmos na
santidade, segundo a nossa vocação
específica.
«A glória de Deus e a salvação das almas»
3º ano do Bicentenário:
16 de agosto de 2013 - 15 de agosto de 2014

Hino - Graças, graças, Senhor, nos deste Dom Bosco
Chama, Senhor este jovem. Fá-lo profeta de Deus.
Quer subir ao teu monte, seguir o teu chamamento,
Ser enviados aos jovens ficar com Dom Bosco, hoje e para
sempre.
Graças, graças, Senhor nos deste Dom Bosco
Com ele eu aprenderei, eu descobrirei os caminhos de Deus.
Graças, graças, Senhor, nos deste Dom Bosco.
És liberdade ao vento, és o calor do sol.
És o fresco da chuva, és minha liberdade.
Dom Bosco somos jovens, leva-nos ao Pai, roga a Deus por nós.
Creio no meu amanhã, aurora de um dia novo.
Creio na tua luz divina, meu mundo aberto ao Senhor
Vou contigo Dom Bosco hoje deixo a noite, sigo a tua luz.
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Presidente – A graça, a paz e o amor de Deus nosso Pai e de
Jesus Cristo nosso Senhor, fonte da experiência espiritual de
Dom Bosco em vista da nossa caminhada para a santidade,
estejam convosco.
Todos – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Introdução:
Guia - “Vamos à fonte da experiência espiritual de Dom Bosco,
para caminharmos na santidade”. Eis um convite para integrar o
sobrenatural nos momentos importantes da vida fazendo a mais
bela experiência da misericórdia de Deus, que na sua ternura
nos acolhe como acolheu Dom Bosco através duma dádiva
carismática.
Ainda criança, Mãe Margarida ensinou-o a percorrer uma vida
marcada pela presença amorosa de Deus. Na beleza desse
amor interiorizou a atitude de liberdade de filho de Deus, com a
qual educou os seus jovens. Tornou-os “novas criaturas”
gerando neles uma “vida nova”.
O rosto de Deus Pai revelado em Jesus Cristo, a experiência de
Deus Pai na vida da Família Salesiana, o rosto de Deus na
espiritualidade e na pedagogia salesiana constituem mediações
no exercício da paternidade/maternidade espiritual. Um caminho
novo, um tempo novo, um espaço de silêncio e meditação para
este terceiro ano de preparação para o bicentenário do
nascimento de Dom Bosco.
Leitor – Uma espiritualidade é uma forma concreta de viver a fé.
Surge normalmente a partir da experiência de alguém que se
deixou “tocar” pelo Espírito de uma forma nova. Cada
espiritualidade dá relevo a algum aspeto específico do modo de
viver de Jesus. É o que acontece com a espiritualidade
salesiana.
O Salmo 126 é um canto de confiança na Providência de Deus,
que plenifica todo o esforço humano. “A multiplicação dos grupos
da Família Salesiana é considerada um dom de Deus”, diz o
Reitor Mor.
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Antífona – O Senhor edificará a nossa casa e guardará a nossa
cidade.

Salmo 126
Se o Senhor não edificar a casa, *
em vão trabalham os que a constroem.
Se o Senhor não guardar a cidade, *
em vão vigiam as sentinelas.
É inútil levantar-vos antes da aurora *
e trabalhar pela noite dentro,
para comer o pão dum trabalho duro, *
porque Ele o dá aos seus amigos, até durante o sono.
Os filhos são uma bênção do Senhor, *
o fruto das entranhas uma recompensa;
como flechas nas mãos de um guerreiro, *
assim os filhos nascidos na juventude.
Feliz o homem que assim encheu a aljava: *
não será confundido, †
quando enfrentar os inimigos às portas da cidade.
Antífona – O Senhor edificará a nossa casa e guardará a nossa
cidade.

Leitor – O P. Pascual Chávez apresentou um comentário ao
Lema 2014 esclarecendo que a espiritualidade salesiana, “se
concentra na caridade”, ou seja, aquela caridade que nos impele
a buscar «a glória de Deus e a salvação das almas”.
Trata-se duma “caridade apostólica dinâmica que representa o
coração do espírito de Dom Bosco, a substância da vida
salesiana, bem como a força do compromisso apostólico dos
membros da Família Salesiana” (CICFS, 29)
Antífona – Se alguém tem sede, venha a Mim e beba na fonte da
vida eterna.
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Salmo 41 (42) - Sede de Deus
Como suspira o veado pelas correntes das águas, *
assim minha alma suspira por Vós, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: *
Quando irei contemplar a face de Deus?
Dia e noite as lágrimas são o meu pão, *
enquanto me repetem todo o dia: †
«Onde está o teu Deus?».
A minha alma estremece ao recordar, *
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria *
da multidão em festa.
Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? *
Espera em Deus: ainda O hei-de louvar, †
meu Salvador e meu Deus.
A minha alma está desolada: *
no vale do Jordão e do Hermon e no pequeno monte †
me lembro de Vós.
Abismo atrai abismo no fragor das águas revoltas; *
vossas torrentes e vagas passaram sobre mim.
De dia mande-me o Senhor a sua graça, *
de noite canto e rezo ao Deus da minha vida.
Digo a Deus: Sois o meu protetor, †
porque Vos esqueceis de mim? *
Porque hei-de andar triste sob a opressão do inimigo?
Quebram-se meus ossos quando os inimigos me insultam, *
ao repetirem todo o dia: †
«Onde está o teu Deus?».
Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? *
Espera em Deus: ainda O hei-de louvar, †
meu Salvador e meu Deus.
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Antífona – Se alguém tem sede, venha a Mim e beba na fonte da
vida eterna.

Ap 15, 3-4
Leitor – O culto a Deus e o cultivo da contemplação e da oração,
faz os autênticos crentes tomarem consciência dum decidido
processo de libertação. Deus é o primeiro a desejar para nós a
“vida em abundância”! Quão importante é para nós não desistir
dos Seus grandes sonhos.
Antífona – Dia após dia bendirei o Senhor, e narrarei as suas
maravilhas
Ap 15, 3-4
Grandes e admiráveis são as vossas obras, *
Senhor Deus omnipotente.
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, *
ó Rei do universo.
Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso nome? *
Porque só Vós sois santo,
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, *
porque se manifestaram os vossos juízos
Antífona – Dia após dia bendirei o Senhor, e narrarei as suas
maravilhas

Leitura breve
Leitor – Da carta aos Romanos: Rom 8, 35.37
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Em tudo isto somos vencedores, graças Àquele que nos amou.

Meditação
Leitor – A apresentação inicial do tema do Lema 2014 termina
com quatro compromissos operativos:
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(1) o aprofundamento da experiência espiritual de Dom Bosco;
(2) o empenho por viver a caridade pastoral;
(3) a comunicação da proposta da espiritualidade salesiana segundo a
diversidade das vocações;
(4) a leitura de alguns textos de Dom Bosco.

“Para Dom Bosco a caridade apostólica dinâmica tem o nome de
coração oratoriano: é fervor, zelo, vontade de recomeçar depois
das derrotas, otimismo (…), que encontra em Maria um exemplo
luminoso de doação de si”. (CICFS, 29)
Antífona – Quem faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão,
minha irmã, minha mãe, diz o Senhor.

Magnificat
A minha alma glorifica o Senhor *
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua Serva: *
De hoje em diante me chamarão bem-aventuradas todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração *
Sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço *
E dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos *
E exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens *
E aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, *
Lembrado da sua misericórdia,
Como tinha prometido a nossos pais, *
A Abraão e à sua descendência para sempre
Glória ao Pai e ao Filho * E ao Espírito Santo,
Como era no princípio, * Agora e sempre. Ámen.
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Oração dos fiéis
Presidente – Irmãs e irmãos, peçamos ao Senhor que nos
encoraje espiritualmente a irmos “à fonte espiritual de Dom
Bosco para caminharmos na santidade e roguemos, dizendo:
Ouvi-nos, Senhor.
1. – Por todos os ramos da Família Salesiana presentes em
Portugal, Salesianos, Filhas de Maria Auxiliadora, Salesianos
Cooperadores, Voluntárias de Dom Bosco, Associados/as de
Maria Auxiliadora, Antigos/as Alunos/as, Canção Nova, e por
todos os colaboradores e amigos de Dom Bosco, para que sejam
mensageiros do amor de Deus nas famílias e comunidades,
oremos ao Senhor
2. – Para que saibamos encontrar espaços de silêncio e
recolhimento interior, pedindo ao Espírito Santo que nos prepare
para sermos “sinais e portadores do amor de Deus aos jovens”,
oremos ao Senhor.
3. - Para que S. João Bosco, Santa Maria Domingas Mazzarello e
todos os nossos santos salesianos, sejam nossos mestres
espirituais de vida cristã e religiosa, oremos ao Senhor.
4. - Para que saibamos contemplar Deus em toda a criação, como
ensinava Mãe Margarida a seu João, fazendo desta catequese
escola de vida interior, oremos ao Senhor.
5. - Para que, na escola de Dom Bosco, saibamos confiar na vitória
do bem, apreciar os valores humanos, ser educadores com o
“evangelho da alegria”, e a “pedagogia da bondade”, oremos ao
Senhor.
6. - Dai, Senhor o eterno descanso a todos os membros da Família
Salesiana, para que, com S. João Bosco, Santa Maria Domingas
Mazzarello e os nossos santos salesianos, Vos louvem
eternamente no céu, oremos ao Senhor.

Pai Nosso
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Sacerdote - Senhor, que fizestes de São João Bosco um homem
de oração e um mestre de vida espiritual, abri o nosso coração
para a mesma caridade pastoral, a fim de, um dia, sermos
também admitidos a participar da vossa glória. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo.
Todos – Ámen.
Canto - Pai e mestre dos jovens
Pai e mestre dos jovens
Deste a vida por nós.
Hoje nós te louvamos
Juntos numa só voz.
DOM BOSCO, DOM BOSCO
CANTEMOS, CANTEMOS
GLÓRIA, GLÓRIA,
GLÓRIA PARA SEMPRE.
Teu segredo é Maria,
Tua força é Jesus.
Tua vida é dos jovens,
És caminho, és luz.
Deste aos jovens a esperança,
Deste a vida, o amor,
Deste a fé e a força
Dum futuro melhor.
Com Dom Bosco caminhemos na santidade

8

