
 



APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Este livro quer ser um instrumento para favorecer a 
oração pessoal e comunitária pelas diversas vocações na 
Igreja. 

Contém uma oração para cada dia do mês com uma 
citação bíblica na ótica vocacional. 

No final do subsídio há algumas frases de São João 
Bosco, pai e mestre da juventude. 

No discipulado, atendemos ao mandato do Senhor: 
“Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie 

trabalhadores para a sua colheita” (Mt 9,38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAV 
Serviço de Animação Vocacional 



1 
 

“Eu ponho minhas palavras na tua boca” (Jr 1,10) 

Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, 
pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de 
nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para 
que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, 
como diáconos, como religiosos e religiosas, para o bem do Povo 
de Deus e de toda a humanidade. Amém. 

 
2 
 

“Aqui estou, envia-me!” (Is 6,8) 

Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos 
ouvidos vosso forte e suave convite: “Vem e segue-me!”. 
Derrama sobre nós o teu Espírito Santo; que Ele nos dê sabedoria 
para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. 
Despertai nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a 
ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino, na vida 
consagrada e religiosa. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, 
padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos 
seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o 
ministério pastoral em tua Igreja. Senhor, chama-nos para o 
serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores 
do Evangelho, ajuda- nos a responder sim. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

“Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a 

observar tudo o que vos tenho ordenado” (Mt 28,19-20) 

Ó bom Pastor, que destes a vida a fim de que todos tenham vida, 
concedei a nós cristãos seguir-vos felizes, generosos e incansáveis 
no serviço como vossos discípulos. Que haja famílias praticantes 
da fé cristã, a fim de que os filhos tenham mais clara a idéia de 
serem filhos de Deus e sentirem mais os seus apelos. E, com a 
ajuda da Virgem Auxiliadora, possam vencer as dificuldades e ter 
mais clareza sobre a vocação a seguir. Amém. 

 
4 
 

“Por isso, quero exortar-te a reavivar ao carisma que Deus te 

concedeu pela imposição de minhas mãos” (2Tm 1,6) 

Senhor Jesus, contas comigo para mostrar às pessoas o teu 
caminho. Tu me pedes mais coragem para atender ao teu 
chamado. Sei que esperas minha resposta. Estou aqui, Senhor, 
assim como sou. Por isso, eu também preciso de ti. Quero que a 
minha vida seja para continuar a tua missão de amor, de amizade 
e de perdão com os irmãos e irmãs que andam comigo. Dá-me 
ânimo para que possa ajudar a anunciar a tua Palavra para 
construir um mundo melhor. Se tu me chamas, Senhor, guia-me 
em teu caminho, para ser feliz e fazer os outros felizes. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

“Ele constituiu então doze, para que ficassem com ele” 

(Mc 3,14) 

Ó Pai, vos pedimos, pela ação misteriosa do vosso Espírito Santo, 
chamai entre os jovens aqueles que deverão ser presença de 
Cristo, vosso Filho, no serviço à juventude pobre e abandonada. 
Ensinai- lhes a percorrer os caminhos da oração, a se alimentarem 
com a vossa Palavra, a participarem do banquete da Eucaristia, a 
celebrarem com alegria a vossa reconciliação, a crescerem no 
conhecimento das urgências do nosso tempo e a amadurecerem no 
caminho da sabedoria. Despertai neles o desejo de fazer da vida 
um dom e dai aos seus sonhos proféticos sementes do vosso agir. 
Sustentai-os na caminhada e suscitai ao lado deles educadores 
capazes de construir com os jovens a sua santidade. Amém. 

 
6 
 

“Fortalece-te na graça do Cristo Jesus” (2 Tm 2,1) 

Ó amável São Domingos Sávio, que em tua breve vida de 
adolescente, foste admirável exemplo de virtude cristã, 
escolhendo servir ao Senhor em santidade e alegria, pede a Deus 
pelos nossos adolescentes e jovens para que, seguindo teu 
exemplo, eles possam amar ao Senhor do mesmo modo que 
fizeste em vida e agora o fazes eternamente no céu. Amém. 
 
 
 
 
 
 

 
 



7 
 

“Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens” (Mt 4,19) 

Senhor Jesus, foi com muito amor e depois de muita oração que 
escolhestes e chamastes os apóstolos para vos servir em vossa 
Igreja. Convidai, hoje, também, muitos jovens, rapazes e moças, 
para o serviço na comunidade. Reparti com generosidade, entre a 
juventude, a graça da vocação sacerdotal, diaconal, religiosa e 
missionária. Mostrai-lhes o caminho que devem seguir e que 
ministério podem assumir, para melhor servir o Povo de Deus. 
Infundi neles o espírito de profeta para que, com destemor e 
generosidade, ajudem a transformar as estruturas injustas deste 
mundo. Amém. 
 

 
8 
 

“Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas 

provações” (Lc 22,28) 

Senhor Jesus, não vos pedimos para nos livreis das provações, 
mas que nos concedais a força do vosso Espírito para superá-las 
em bem da Igreja. A certeza do vosso amor nos renova a cada dia. 
A alegria de servir aos irmãos e irmãs é nossa melhor 
recompensa. Ensinai- nos, a exemplo de vossa e nossa Mãe, a 
repetir sempre sim no cumprimento da vontade do Pai. Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

“Quem vos recebe a mim recebe; e quem me recebe, recebe 

aquele que me enviou” (Mt 10,40) 

Espírito Divino, dai-nos um coração aberto à vossa Palavra. 
Fechado a todas as ambições mesquinhas. Alheio a toda 
competição humana. Compenetrado do sentido da vida. Um 
coração desejoso de ser semelhante ao Coração de Cristo. Um 
coração grande para amar a todos, servir a todos, sofrer com 
todos. Um coração forte para superar todas as provações, todo 
cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração constante para 
não desanimar diante da rotina da vida. Um coração feliz por 
poder cumprir fielmente a vontade divina. Amém. 

 
10 
 

“Como bom soldado do Cristo Jesus, assume a tua parte de 

sofrimento” (2 Tm 2,3) 

Senhor Deus, dissipai de nossos corações o sono da infidelidade. 
Erguei-nos de nossas quedas. Que sejamos vigilantes no vosso 
serviço. Que renunciemos às obras das trevas e sigamos sempre 
as pegadas do vosso Filho Jesus. Ó Pai, que reunis o que está 
disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho de 
vosso Filho. Que a integridade da fé e os laços da caridade unam 
os que foram consagrados por um só batismo. Amém. 
 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

“Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao 

mundo” (Jo 17,18) 

Senhor, pelo Batismo, vós nos chamastes à santidade e à 
cooperação generosa na salvação do mundo. Na messe, que é 
grande, auxiliai-nos a corresponder à nossa missão de membros 
do povo de Deus. Qualquer que seja o chamado, que cada um de 
nós seja verdadeiramente outro Cristo no meio das pessoas. Ó 
Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, concedei-nos o 
dom misericordioso de muitas e santas vocações presbiterais, 
diaconais, religiosas, missionárias e leigas de que a Igreja 
necessita. Amém. 
 

12 
 

“Cada um recebe de Deus um dom particular: um este, outro 

aquele” (1Cor 7,7) 

Ó São João Bosco, pai e mestre da juventude, que tanto 
trabalhaste pela salvação das pessoas, sê nosso guia em nossa 
própria santificação e na salvação dos jovens a quem somos 
enviados. Desperta o coração de muitos jovens, inclusive os de 
nossa própria comunidade, para o seguimento do Senhor, como 
sacerdotes, como diáconos, como religiosos, como religiosas ou 
como leigos comprometidos. Ensina-nos a amar a Deus e aos 
jovens com o mesmo fervor com que os amaste e entregaste tua 
vida por eles. Amém. 
 

 
 
 
 
 



13 
 

“Considera atentamente o ministério que recebeste do Senhor, a 

fim de desempenhares bem. (Cl 4,17) 

Ó Santa Madre Mazzarello, tu foste um modelo de vida cristã e 
religiosa por tua humildade profunda e ardente caridade. Faze 
que, por tua intercessão, muitos jovens procurem a verdade na 
simplicidade de coração e a testemunhem nas ações de cada dia. 
Intercede por nossos padres, diáconos, religiosos e religiosas, 
leigos e leigas para que saibam, como tu, amar a Deus e servi-lo 
no próximo. Amém. 

 
14 
 

“Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do 

Senhor será cumprido!” (Lc 1,45) 

Ó Maria, vós conheceis os planos de Deus a meu respeito. Vós 
sabeis o que mais me convém. Em vossas mãos, ó Maria, confio a 
minha vocação. Fazei que eu siga o caminho que Deus preparou 
para mim. Dirigi, vós mesma, os meus passos pelos caminhos de 
Deus. Fazei-me sentir no intimo do meu coração aquela certeza 
que tire qualquer dúvida para que eu possa realizar-me, dedicando 
a minha vida por uma causa que valha a pena. Maria, Mãe das 
vocações, rogai por nós. Amém. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

“Quanto a ti, permanece firme naquilo que aprendeste e 

aceitaste como verdade” (2Tm 3,14) 

Senhor, o vosso amor nos chamou à vida. Fizestes-nos vossos 
filhos, pelo Batismo: que possamos assumir nossa missão de 
libertar o mundo e servir a comunidade. Ajudai- nos a combater 
todas as forças que levam à morte. Chamai trabalhadores para a 
vossa messe. Dai-nos pais responsáveis na vivência do amor, do 
serviço nas famílias e na comunidade. Dai-nos cristãos leigos que 
dêem um verdadeiro testemunho de vida no meio do povo. Dai-
nos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, que sejam 
profetas a serviço da vossa Igreja e do vosso povo sofrido. 
Amém. 

 
16 
 

“Sua mãe disse aos que estavam servindo: « Fazei tudo o que 

ele lhes disser! »” (Jo 2,5) 

Ó Maria, mãe da Deus e mãe da Igreja, nós cremos que ocupais 
um lugar singular na história da salvação e que sois mestra e guia 
da nossa Família. Com alegria contemplamos e queremos imitar 
vossa fé e vossa disponibilidade ao Senhor e ao seu projeto de 
amor, vossa gratidão pelas grandes coisas feias pelo Pai, vossa 
caridade apostólica e vossa fidelidade na hora da cruz. A vós nos 
confiamos com amor de filhos: Imaculada, vós nos educais para a 
plenitude do dom de nós mesmos; Auxiliadora, vós nos infundis 
coragem e confiança no serviço do povo de Deus. Nós vos 
suplicamos, ó Virgem Santa, que continueis a vossa proteção 
sobre cada um de nós, sobre cada um dos grupos nascidos do 
carisma de Dom Bosco, sobre toda a Família Salesiana e sobre os 
jovens que vós nos confiais. Amém. 
 



17 
 

“Da Igreja eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me 

confiou a vosso respeito” (Cl 1,25) 

Senhor, no vosso infinito amor, quereis que o plano divino da 
salvação atinja sempre mais a todos os homens e mulheres. Fazei 
que nossas famílias cristãs se tornem pequenas Igrejas, onde todos 
os pais sejam para os filhos, pela palavra e exemplo, os primeiros 
educadores da fé, e que os filhos, à luz do Espírito Santo, sejam 
disponíveis e generosos em seguir o vosso chamado. Pela 
intercessão de Maria, mãe do povo de Deus, vos pedimos mais 
operários e operárias para a vossa vinha. Confirmai todos os 
sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e apóstolos leigos em 
sua nobre vocação. Amém.  

 
18 
 

“A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, 

pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua 

colheita” (Lc 10,2) 

Senhor Jesus Cristo, salvador e irmão nosso, cumprimos a tua 
ordem de rezar para que tenhamos sempre mais e bons padres, 
diáconos, religiosos, religiosas, missionários, missionárias, 
penetrados do Espírito de Deus. Manda operários à tua messe. 
Precisamos deles. Reconhecemos que a semente da vocação, que 
vem de ti, exige que a cultivemos em nós, Senhor, por meio de 
tua e nossa Mãe, Nossa Senhora Auxiliadora, para a glória do teu 
nome e para o nosso bem, no tempo e na eternidade. Amém 
 

 
 
 
 



19 
 

“E José não teve relações com ela até o dia em que deu AA luz o 

filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus” (Mt 1,25) 

Fiel educador de Jesus, São José, que sendo justo e obediente, 
foste chamado a colaborar na realização dos grandes mistérios de 
Deus. Animados pelo teu exemplo e confiando na tua intercessão, 
pedimos a Deus o surgimento de muitos corações generosos. 
Nossas famílias precisam de pais comprometidos com a própria 
missão; e nossas escolas, de educadores autenticamente cristãos. 
Todos nós somos chamados a viver com coerência os 
ensinamentos de Jesus. Confiamos em teu auxílio, São José. 
Amém. 

 
20 
 

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua 

palavra” (Lc 1,38) 

Maria, Mãe, Mestra e Auxiliadora, multiplica as vocações 
sacerdotais, diaconais e religiosas. Que elas sejam focos de luz e 
calor para o mundo. Na oração, na penitência e no sacrifício, nas 
atividades apostólicas, são o sal da terra, consolando os que 
sofrem, orientando e infundindo coragem, testemunhando a todos 
o reino de Deus. Maria, alcança-lhes a graça de uma fidelidade 
dinâmica ao chamado de Deus, de uma contínua renovação, para 
que se opere em todos o crescimento de Cristo. Mãe dos 
sacerdotes e diáconos, modelo e rainha dos religiosos e religiosas, 
concede- nos partilhar a tua alegria e a tua glória no céu. Amém. 
 

 
 
 
 



21 
 

“Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de João, tu me 

amas mais do que estes?». Pedro respondeu: «Sim, Senhor, tu 

sabes que eu te amo!». Jesus disse: «Cuida dos meus 

cordeiros». (Jo 21,15) 

Ó divino Espírito Santo, fogo de amor e luz dos corações, 
fortalece o ânimo de tantos leigos e leigas, comprometidos em 
nossas pastorais com o serviço do Evangelho. Inflama no coração 
de todos os religiosos e religiosas um amor insuperável por ti e a 
coragem de anunciar a salvação em nome do Senhor. Renova 
continuamente os diáconos, presbíteros e bispos, para que jamais 
esmoreçam na importante missão de pastores de teu povo. 
Sustenta com vigor o papa como centro de unidade, na animação 
e no governo de tua Igreja, confirmando a todos na fé e na 
caridade. Amém. 
 
 

22 
 

“Sou agradecido àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso 

Senhor, pela confiança que teve em  mim, colocando-me a seu 

serviço” (1Tm 1,12) 

Pai de imensa ternura, que na adolescente Laura Vicuña unistes 
de modo admirável a fortaleza de ânimo e o amor pelo próximo, 
dai-nos a graça de sempre vos servir, sem nunca desanimar, em 
nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Encorajai nossos jovens 
a praticar, no dia-a-dia, ações de caridade, enquanto empregam 
suas vidas na construção da civilização do amor. Amém. 
 

 
 
 



23 
 

“Vai profetizar contra Israel, o meu povo” (Am 7,15) 

Senhor, são poucos os profetas decididos a lutar pela justiça e 
pelo amor. Multiplicai as vocações leigas: que vivam o Evangelho 
como agentes de transformação das relações familiares e sociais. 
Aumentai também o número daqueles que servem o nosso povo 
no ministério sacerdotal e diaconal, como animadores das 
comunidades cristãs e servidores da Palavra. Chamai muitos a 
seguir-vos na vida consagrada fraterna, orante, a serviço dos 
necessitados. Enviai, Senhor, jovens dispostos a servir, capazes de 
assumir os compromissos de sua fé e trabalhar pelo crescimento 
de vosso Reino. Amém. 
 

24 
 

“A minha alma engrandece o Senhor” (Lc 1,47) 

Ó Mãe querida e auxiliadora nossa, sabemos quantas bênçãos do 
Pai têm vindo através de vossa bondade. Sentimos tristeza ao ver 
tantos irmãos e irmãs que padecem a ausência de valores cristãos, 
comunidades sem líderes e famílias desestruturadas. Fazei, pois, 
que muitas pessoas se coloquem a serviço do vosso Filho Jesus, 
assumindo sua missão salvadora na Igreja. Dai-nos educadores 
sábios, que assumam amar os jovens e fazê-los crescer, guiando-
os ao encontro com a Verdade, que os torna livres e felizes. 
Amém. 
 

 
 
 
 
 
 



25 
 

“Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura; nem 

sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem 

bastão, pois o trabalhador tem direito a seu sustento” 

(Mt 10,9-10) 

Espírito de verdade, que em pentecostes vieste até nós para nos 
formar na escola do Verbo Divino, realiza em nós a missão para a 
qual o Filho te enviou. Enche de ti todos os corações e suscita em 
tantos jovens a busca do que é autenticamente grande e belo na 
vida: O desejo da perfeição evangélica e a paixão pela salvação 
das almas. Sustenta os “operários da messe” e dá fecundidade 
espiritual aos seus esforços no caminho do bem. Torna os nossos 
corações completamente livres e puros e ajuda-nos a viver em 
plenitude o seguimento de Cristo, para saborear como teu último 
dom a alegria que não tem fim. Amém. 
 

26 
 

“Para isso, eu me afadigo e luto, na medida em que atua em 

mim a sua força” (Cl 1,29) 

Senhor, vosso Filho mandou que fôssemos perfeitos (Mt 5,48). 
Fazei que não nos contentemos em ser bons, mas cada dia nos 
tornemos melhores, buscando a perfeição. Senhor, fogo ardente 
da caridade, concedei-nos tal fervor que sejamos capazes de vos 
amar acima de tudo e de amar nossos irmãos e irmãs por vossa 
causa. Amém 
 

 
 
 
 
 



27 
 

“Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da 

ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se 

a graça de Deus” (At 4,33) 

Ó Deus, Vós sois o Senhor da história, vós libertastes vosso povo 
oprimido no Egito. Olhai para as necessidades do mundo de hoje, 
não menos escravizado que outrora. Confiantes, vos pedimos que 
envieis à vossa Igreja numerosos pastores, inflamados do vosso 
amor, capazes de uma entrega para extensão do vosso Reino e 
para salvação de todos os vossos filhos e filhas. Amparai 
continuamente aqueles que já foram chamados. Concedei-lhes a 
graça de uma resposta pronta e fiel ao vosso chamado. Iluminai-
os nas dúvidas, fortalecei-os nas provações, acompanhai-os nos 
sofrimentos e tornai frutuosos todos os seus esforços pelo Reino. 
Amém. 

 
28 
 

“Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas 

mãos dos apóstolos” 

(At 5,12) 

Senhor Jesus Cristo, que sois todo coração para a humanidade, 
nós vos louvamos pela vossa misericórdia. Percebemos 
diariamente as maravilhas que realizais no mundo através de 
vossos escolhidos. Suplicamo-vos para todos eles a graça da 
fidelidade e a coerência de vida. Fazei, ainda, que muitos outros 
jovens, pais e mães de família, descubram também a vossa 
bondade e se empenhem no serviço aos mais necessitados. 
Amém. 
 

 
 



29 
 

“Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com 

algumas mulheres - entre elas Maria, a mãe de Jesus” (At 1,14) 

Ó Maria, Mãe de Jesus, Auxiliadora dos cristãos e Mestra de 
Dom Bosco, ouve a nossa prece: roga conosco ao Senhor da 
messe que mande operários para a sua messe. Como Mãe 
dedicada, pede a teu Filho que envie apóstolos leigos, religiosos e 
religiosas, diáconos e sacerdotes, para trabalharem na 
evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos 
adultos. Pede, também, Mãe querida, por nós: que possamos viver 
sempre unidos, ser apóstolos dedicados, servidores destemidos e 
seguidores autênticos do teu Filho Jesus. Amém. 

 
30 
 

“Quem vos escuta, a mim escuta” (Lc 10,16) 

Senhor Jesus Cristo, que continuais a chamar com teu olhar de 
amor tantos jovens que vivem nas dificuldades do mundo, abre a 
sua mente para reconhecerem, entre as muitas vozes que ressoam 
à volta deles, a tua voz inconfundível: “Vem e segue-me”. 
Movimenta o entusiasmo da nossa juventude para a generosidade 
e torna-a sensível às esperanças dos irmãos que pedem 
solidariedade e paz. Orienta o coração dos jovens para a 
radicalidade evangélica, capaz de revelar aos homens e mulheres 
de hoje as imensas riquezas da tua caridade. Amém. 
 

 
 
 
 
 
 



31 
 

“Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos 

designei, para dardes fruto e para que vosso fruto permaneça” 

(Jo 15,16) 

Senhor, nosso Deus, suscitastes São João Bosco para dar aos 
adolescentes e jovens um pai e mestre, e quisestes que ele, com o 
auxílio da Virgem Maria, trabalhasse para o bem de vossa Igreja. 
Inspirai-nos o mesmo amor que nos leve a procurar a salvação de 

nossos irmãos e irmãs, para vos servir somente a vós. Amém. 
 

- 
 

FRASES DE DOM BOSCO 
 

 
 
1. A nossa regra viva é Jesus Cristo. 
2. Quereis que o Senhor vos conceda muitas graças? Visitai-o 
frequentemente. Quereis que Ele vos conceda poucas? Visitai-o 
raramente. 
3. Jesus nos ensina a aprender dele a sermos mansos e humildes 
de coração. 



4. Jesus quer fazer-se nosso modelo, nossa vida, nosso exemplo 
em tudo, particularmente na educação da juventude. 
5. Todo sacrifício é pouco quando se trata da Igreja e do papado. 
6. Trabalho e entendo que todos os salesianos trabalhem pela 
Igreja até o último suspiro. 
7. Esta cara juventude sempre foi o objeto de minhas ocupações, 
dos meus estudos, do meu ministério sacerdotal e da nossa 
congregação. 
8. Prometi a Deus que até o meu último suspiro seria para os 
meus pobres jovens. 
9. A juventude é a porção mais delicada e preciosa da sociedade 
humana. 
10. Basta que sejais jovens para que eu vos ame muito. 
11. Os jovens não somente sejam amados, mas eles próprios 
saibam que são amados. 
12. Perto ou longe, estou sempre pensando em vocês. Só tenho 
um desejo: vê-los felizes no tempo e na eternidade. 
13. Eu daria tudo para ganhar o coração dos jovens e assim poder 
presentear ao Senhor. 
14. Vejo em cada jovem uma vida a salvar. 
15. Basta que um jovem entre numa casa salesiana para que a 
Virgem Santíssima o tome imediatamente debaixo de sua especial 
proteção. 
16. Quem confia em Maria jamais será iludido. 
17. A maneira de se fazer bem toda nossa ação é fazê-la na 
presença de Deus. 
18. O pensamento da presença de Deus deve nos acompanhar em 
todo tempo, em todo lugar, em toda ação. 
19. Cada um desempenhe os deveres do seu ofício na presença de 
Deus. 
20. Procure fazer-se amar, se quer fazer-se respeitar. 
21. Uma gota de compreensão num momento difícil vale mais do 
que um mar de favores. 



22. Sejam missionários uns dos outros, dando bom exemplo. O 
ensinamento mais eficaz é fazer o que se ordena aos outros. 
23. Conviver com muitos que fazem o bem nos anima sem que 
percebamos.  
24. Não deixeis para amanhã o bem que podeis fazer hoje. 
25. Faça cada coisa como se fosse a última de sua vida. 
26. Estudo, trabalho, oração: eis o que tornará bons os jovens. 
27. Trabalhar com amor é orar com as mãos. 
28. Toda solicitude dos salesianos e das Filhas de Maria 
Auxiliadora seja voltada para promover as vocações eclesiásticas 
e religiosas. 
29. Estamos convencidos de que muitos dentre os jovens são ricos 
de recursos espirituais e apresentam germes de vocação 
apostólica. 
30. As vocações se conservam somente com a oração. Quem 
deixa a oração, certamente deixará a vocação. 
31. Quando um filho deixa os pais para seguir a vocação, Jesus 
Cristo ocupa o seu lugar na família. 
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