
Celebração do Bicentenário



Festa do Bicentenário – 16 de Agosto
Nascimento de S. João Bosco – 1815 - 2015

Com Jesus, percorramos juntos 
a aventura do Espírito! (Lema RM 2016)

CANTO – Hino da Família Salesiana 
cd Agarra o sonho

Dom Bosco, Dom Bosco
Somos a Tua Família. 
Dom Bosco, Dom Bosco
Família Salesiana

1. Vai connosco uma mãe Imaculada
Auxiliadora na nossa vida
Mãe bendita é a Mãe de Jesus
É nossa protetora. 

2. Como o sol, como o monte, como o mar
São barquinhos vão na brisa
Com Dom Bosco queremos amar
P’ra ele a nossa vida

3. Teu jardim tem no centro duas flores
Laura Vicuña, Domingos Sávio
São para nós como dois beija-flores  
Dos jovens são amores

4. Alegria, estudo, piedade
Trilogia da bondade
Razão, religião e amor
Dom Bosco, Bom Pastor



INTRODUÇÃO 

Eis-nos chegados ao grande dia. A nossa oração de hoje, 16 de Agosto 
de 2015, não necessita de muitas palavras. Apenas os acenos divinos nos 
farão mergulhar no grande agradecimento a Deus por nos ter dado este 
menino em 1815, filho duma santa mãe, mãe Margarida, mãe de todos 
nós, seus filhos e filhas. É com emoção que o dizemos. 

Foi muito o que vivemos nos anos que prepararam o Bicentenário: ano do 
conhecimento de Dom Bosco, ano da pedagogia salesiana, ano da espiri-
tualidade salesiana. Nas recordações deste passado recente, continuemos a 
encontrar forças para os desafios do futuro.

Queremos fazer este encontro com Dom Bosco e com todos os nossos 
santos salesianos, na alegria do Evangelho do nosso Papa Francisco, um 
caminho de encontro com Cristo, de intimidade e de beleza, neste ano da 
vida consagrada. 

Entre os “rumos” a seguir, importa, juntos, sentirmos a alegria de sermos 
Família Salesiana, de sentirmos a beleza celebrativa dos diversos quadran-
tes do centenário. E ainda: o testemunho que damos tem de ser sincero e 
coerente, humilde e atento, comovido, próximo e acolhedor, que deixe ver, 
a imagem de Jesus Bom Pastor, guia e modelo para Dom Bosco, a origi-
nalidade dum carisma que sai de si, para o pátrio do mundo juvenil que 
Deus ama.

Presidente – Deus, vinde em nosso auxílio... Glória ao Pai...

ORAÇÃO

Presidente – Senhor nosso Deus e nosso Pai, que destes a Dom Bosco a 
confiança na divina Providência, a vocação a ser educador-pastoral, pai, 
mestre e guia dos jovens, especialmente dos mais pobres, e um servidor 



leal e operoso da Igreja, concedei-nos a graça de cuidar da casa comum 
da juventude como uma verdadeira e bela missão na Igreja de hoje. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na unidade 
do Espírito Santo. Ámen.   

sentados

Leitor – Papa Francisco convida-nos a guardar “Cristo na nossa vida, para 
guardar os outros, para guardar a criação!” No principio, o Espírito que 
tudo criou, qual vento de Deus, pairava sobre as águas… 

O nascimento de Joãozinho Bosco provoca em nós um sentimento de 
agradecimento profundo através duma preferência pelo silêncio, pela inte-
rioridade, pela brisa serena que nos vem da pedagogia e espiritualidade sa-
lesianas, ao serviço dos jovens, sobretudo dos mais pobres e abandonados. 
 
Leitor – Do Lema do Reitor-Mor 2016

“A vida é o lugar onde tudo se joga. Todos temos experiência disto, com 
variedade de caminhos e de opções que se apresentam. E é precisamente 
no caminho da vida que o Espírito atua e, em liberdade, bate à porta de 
todo o coração humano”. (...)

A Bênção de Deus
Leitura do Livro dos Números (Num 6,22-27)

O Senhor disse a Moisés:
«Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes:
Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo:
‘O Senhor te abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a Sua face e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os Seus olhos e te conceda a paz’.
Assim invocarão o Meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei».



CANTO – Homem sonhador
cd Agarra o sonho

1.Quando o sol poente faz brilhar a noite
Nascem novos sonhos que a vida sonhou
Quando a aurora surge jovem no horizonte
Nasce nova vida que o sonho alcançou
Quando por inércia [nos] colamos à terra
Esquecemos o sonho que a vida merece
Quando a vida torpe apaga o horizonte
Esquecemos a vida que o sonho enobrece

D. Bosco, homem sonhador
Agarraste a vida que o sonho alcançou
Maria fez tudo o que sonhaste
E deste vida sempre o que Ela sonhou
Sonha D. Bosco
Sonha o sonho que sonhamos
Sonha-nos hoje
E o teu sonho será nossa realidade.

2. Quando com esperança sonhamos a vida
Tudo nos parece viver novos sonhos 
Quando intensamente damos vida ao sonho
Tudo acontece: acreditar é renascer!
Quando a alegria nos salta de dentro
Nada é impossível, nosso sonho vai vencer…
Quando cremos que tudo é bem diferente
Nada nos impede de sonhar e de viver!
            
ANO DOS CONSAGRADOS/AS

Leitor – “No mundo há, muitas vezes, um défice de alegria.



Não somos chamados a realizar gestos épicos nem a proclamar palavras 
altissonantes, mas a testemunhar a alegria que brota da certeza de sentir-se 
amado”, da simplicidade e bondade salesiana.
(Papa Francisco, Alegrai-vos, 3)

Ant. – Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as cir-
cunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso res-
peito. 

SALMO 99

Aclamai o Senhor terra inteira,  
Servi o Senhor com alegria 
Vinde a Ele com cânticos de júbilo
 
Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos,  
Somos o Seu povo, ovelhas do Seu rebanho.

Entrai pelas Suas portas dando graças,
Penetrai em Seus átrios com hinos de louvor,
Glorificai-O, bendizei o Seu nome. 

Porque o Senhor é bom,
Eterna é a Sua misericórdia,
A Sua fidelidade estende-se de geração em geração. 

Glória ao Pai ...

Ant. – Vivei sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as cir-
cunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, a vosso res-
peito. 



MEDITAÇÃO

Leitor – Da Palavra do Papa Francisco na Basílica de Nossa Senhora Au-
xiliadora em Turim:

“Nesta Basílica, tão cara a vós e a todo o Povo de Deus, invoquemos Maria 
Auxiliadora para que abençoe cada Membro da Família Salesiana; abençoe 
os pais e os educadores que consagram a sua vida à formação dos jovens; 
abençoe cada jovem que se encontra nas obras de Dom Bosco, sobretudo 
nas que se dedicam aos mais pobres, a fim de que, graças à juventude, bem 
acolhida e educada, seja dada à Igreja e ao mundo a alegria de uma nova 
humanidade”.

CANTO – Loas a Maria
cd Agarra o sonho

Estribilho Ave, Ave, Maria

1. Tua beleza brilha   3. Mãe minha Rainha
À sombra do Espírito   És toda minha. É Palavra
Tu és a Nova Eva   Teu Filho meu Redentor.
O Novo amor    Na tua dor
Maria     Maria

2. Tu és Mistério   4. Tu és bendita
Tu és seara ao sol   Em Tuas Páscoas da vida
Teu crer me faz crescer  Em Ti descansarei
Na minha fé    Eu dormirei
Maria     Maria. 

Leitura da carta aos Hebreus (Heb 13,7-9ª)

Lembrai-vos dos vossos chefes, que vos anunciaram a palavra de Deus. 
Considerai o êxito da sua carreira e imitai a sua fé. Jesus Cristo é sempre o 
mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis transviar por 
doutrinas incertas e estranhas.



Ant. – Ave-maria, Ave-maria, Mãe de Jesus (bis) 

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 do Seu trono
E exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens
E aos ricos despediu de mãos vazias. 
Acolheu a Israel Seu sevo
Lembrado da Sua misericórdia. 

Como tinha prometido a nossos pais,
A Abraão e à sua descendência para sempre. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
Como era no princípio agora e sempre. Amem. 
 
ORAÇÃO DOS FIÉIS

Presidente – Irmãs e irmãos da Família Salesiana:
Ao celebrarmos, neste 16 de Agosto de 2015, 200 anos do nascimento de S. 
João Bosco, damos graças ao Deus da bondade e do amor, dizendo: 
Obrigado, Senhor, Deus da Vida. 



1. Pelo Santo Padre, pelos bispos, sacerdotes e diáconos que anunciam a 
Boa Nova da verdade e da alegria com uma vida generosa entregue to-
talmente no anúncio e no testemunho da Boa Nova do Reino, rezamos: 
Obrigado, Senhor, Deus da Vida

2. Por todos os agentes da pastoral salesiana, comprometidos na missão, 
projeto, da boa notícia cristã para os jovens: para que, na vivência deste 
bicentenário, descubram a alegria da sua entrega, a identidade de S. João 
Bosco, como mestre e guia, rezamos: Obrigado, Senhor, Deus da Vida. 

3. Por todos nós, aqui reunidos, como membros da Família Salesiana: para 
que o Senhor nos conceda a graça de vivermos em profundidade e com 
entusiasmo a nossa vocação salesiana, e nos entreguemos generosamente 
ao trabalho pastoral a que estamos chamados, rezamos: Obrigado, Senhor, 
Deus da Vida. 

4. Por todos nós, que pertencemos a uma “família mariana”, para que, 
como S. João Bosco, experimentemos em Nossa Senhora Auxiliadora, a 
proteção materna, a alegria de “sermos enviados aos jovens”, e coloquemos 
a devoção a Nossa Senhora em cada lar cristão à maneira de S. João Bosco”,  
rezamos: Obrigado, Senhor, Deus da Vida. 

5. Por toda a Igreja e pela Família Salesiana que vai viver o ano da mi-
sericórdia do Senhor para que alicerce a sua espiritualidade a partir da 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus, rezamos: Obrigado, Senhor, Deus 
da Vida. 

6. Por todos os membros da Família Salesiana, já falecidos, para que expe-
rimentem a verdade das palavras: “Era jovem pobre, abandonado e em pe-
rigo e deste-me casa, paróquia, escola e pátio, formando-me para a vida.” 
“Vinde, benditos de meu Pai, filhos e filhas de Dom Bosco, entrai no Reino 
e no “Jardim Salesiano” onde a Alegria jamais terá fim”, rezamos: Obrigado, 
Senhor, Deus da Vida.



OREMOS

Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos reunistes em assembleia festiva 
neste 16 de Agosto de 2015, na celebração dos 200 anos do nascimento de 
S. João Bosco, recebei a nossa oração como um hino de adoração e de lou-
vor, unido a todos os santos da Família Salesiana. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso filho que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 
Ámen. 

Presidente – Rezemos todos juntos a oração a S. João Bosco:

SÃO JOÃO BOSCO,
Pai e Mestre da juventude,
dócil aos dons do Espírito
e aberto às realidades do teu tempo,
foste para os jovens humildes e pobres
um sinal do amor e da predileção de Deus.

SÊ NOSSO GUIA
no caminho da amizade com Jesus,
para podermos ver n’Ele
e no seu Evangelho
o sentido da vida
e a fonte da autêntica felicidade.

AJUDA-NOS
a corresponder generosamente
à vocação que recebemos de Deus,
para sermos no dia-a-dia
construtores de comunhão
e, unidos em Igreja,
edificarmos com entusiasmo
a civilização do amor.



OBTÉM-NOS
a graça da perseverança na vida cristã
segundo o espírito das bem-aventuranças;
e faz com que, guiados por Maria Auxiliadora,
possamos encontrar-nos um dia contigo
na grande família do céu.
Ámen.

CANTO – Pai e mestre dos jovens

1. 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. 
 
2. Teu segredo é Maria,
Tua força é Jesus.
Tua vida é dos jovens,
És caminho, és luz. 

3. Deste aos jovens a esperança
Deste a vida, o amor.
Deste a fé e a força
Dum futuro melhor.  

Lisboa, 28 de Julho de 2015 | Secretariado da Família Salesiana


