
“… que a vossa 
graça, ó Pai, a 
intercessão de 
Maria Auxiliadora, 
de S. José, de S. 
Francisco de Sales, 
de S. João 
Bosco…me assistam 
diariamente e me 
ajudem a ser fiel” 
(C. 24)



COM CORAÇÃO DE PAI… 

LEVANTA-TE E TESTEMUNHA

S. José, S. Francisco de Sales, D. Bosco



S. JOSÉ

PATRIS CORDE 

FELIZ COINCIDÊNCIA



Quem foi José? 

• Humilde carpinteiro; homem 
justo; obediente a Deus; 
silencioso, sereno…

• Testemunha da adoração dos 
pastores que eram judeus

• Testemunha dos magos que 
eram gentios.



Quem é?

•Pai sempre amado pelo 
povo cristão. 

•Dobradiça entre AT e NT 
(Papa Francisco)



Pai na 
ternura



Pai na 
obediência



Pai no acolhimento



Pai 
corajoso
e 
criativo



Pai trabalhador



Pai “na sombra”



O QUE NOS 
ENSINA S. JOSÉ?



Fé em Deus.



Confiança generosa em Maria



Esperar contra toda a 
Esperança

Deus molda-nos.
De onde nos vêm os
medos?

Maria age em liberdade: 
como será isso? 

A graça de Deus trabalha.
José é pai do próprio Filho 
de Deus.



Contemplemos
a Família de Nazaré

Ser pai adotivo 
não diminui em 
nada…

É, ser como José, 
Pai do Coração.



VISITANDINAS
• 1604: encontra Joana 

Chantal

• 1610: Joana mais duas 
amigas começam o 
Noviciado…

• VISITAÇÃO DE SANTA MARIA 
(Visitandinas)

• 1622: (morte de S. Francisco 
de Sales – 13 visitandinas

• 1641: - 87.



Simplicidade



CORAÇÃO MANSO

ATENTO ÀS PESSOAS

ZELO PASTORAL:

Saúde                                                               Debilidade

confidencia a ação da graça

atenção a amigos e familiares

sensível a gestos de cortesia

oração

A vontade de Deus seja sempre o único refúgio da nossa, e a 
nossa única consolação seja cumpri-la em tudo.



UNE A 
TERNURA
DO PAI À DA 
MÃE



UM CORAÇÃO
HUMILDE E CONFIANTE



CLAREZA

FORÇA

FIRMEZA

SINCERIDADE



“Fiz-me tudo para todos” 

Esta é a fotografia mais verdadeira e mais bela de 
Francisco de Sales.

Zelo pastoral

… e como D. Bosco se gastou ao serviço da 
juventude.



“Chamai-me sempre 
pai  e serei feliz”



Paternidade de D. Bosco



Disponibilidade total



Estratégia paternal



Paternidade   
amável

Padre educador
Profeta da bondade
Génio do coração



Paternidade vigilante



Caridade pastoral



O padre Filipe Rinaldi 



“Tudo é 
humano em
Dom Bosco e, 
ao mesmo
tempo, tudo
emite uma luz 
sobrenatural” 
(C.21)



Salesiano Cooperador

DOM BOSCO 
viveu e transmitiu 

aos membros 
da Família Salesiana 

um estilo original 
de vida e de ação: 

O ESPÍRITO SALESIANO.
(PVA, Estatutos, art. nº 13)



“Chamai-me sempre pai e 
eu serei feliz”

Sensibilidade especial

Convicção profunda: 
só pelo amor paterno aos jovens, 
Dom Bosco poderia conquistá-los 
para o verdadeiro Pai. (P. Aubry)




