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Caro PRÉ-SEMINARISTA

 Tens pela frente o mês de Abril. Este número do EM FRENTE pretende acompanhar-te ao 
longo deste mês, durante o qual somos chamados a prolongar o espírito e as alegrias da grande 
festa da Páscoa. É o tempo pascal. É também o mês em que começa o 3º período do ano lectivo.
 É um período importante e decisivo. Se as tuas notas do 2º período foram boas, não deixes 
de reconhecer que podiam ter sido melhores. É que não te basta ter notas para passar. Jesus 
espera mais de ti. Espera que lhe dês o teu melhor.
 Se as tuas notas não foram as melhores, ou se reconheces que não deste tudo o que podias 
ter dado, deves esforçar-te agora por corrigir-te. Convence-te de que Jesus espera isso de ti. Mas 
não só no que se refere aos estudos. Como pré-seminarista, tens também outras obrigações que 
merecem o teu cuidado e esforço.
 Não devia ser preciso, mas infelizmente é por causa de alguns, recomendar-te a participa-
ção nos "encontros formativos". O nosso próximo encontro será em Maio e para ele encontras 
na última página a respectiva CONVOCATÓRIA. Trata-se de um dos teus compromissos de pré-
-seminarista.
 Antes da Páscoa tiveste a possibilidade de fazer “retiro”. No retiro foi-te dito, entre outras 
coisas, que devias fazer um ou dois propósitos. Até te foi pedido que o(s) escrevesses, para me-
lhor o(s) recordares. Os propósitos fazem-se como forma de darmos mais atenção e de termos 
mais cuidado no sentido de corrigirmos algum dos nossos defeitos ou de evitarmos erros na 
nossa forma de nos comportarmos.
 Ainda te recordas do(s) teu(s) propósitos(s)? Tens tido o cuidado de os pôr em prática? Sim, 
porque não é só fazer propósitos e depois esquecê-los ou acabar por não os cumprir.
 Finalmente gostava de dizer que vai sendo tempo de alguns pensarem na possibilidade de 
entrar no Colégio Missionário para o próximo ano lectivo, sobretudo aqueles que se encontram 
no 8º e 9º anos. Não te esqueças que é também para isso que és pré-seminarista.

Um abraço amigo em nome da equipa de Pastoral Vocacional e Juvenil.
Pe. Juan Noite, SCJ
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...para ti, a palavra do Pe. Dehon...

comentário

Se quereis sinceramente amar a Deus com todo o vosso cora-
ção, começai por vos dardes inteiramente a Ele, a fim de que 
faça de vós e em vós o que for do seu agrado.
Dar-se assim a Deus é renunciar absolutamente a si próprio, 
já não dispor de si mesmo, mas abandonar-se à graça divina 

para seguir todos os seus movimentos; abandonar-se à Providência divina para se 
conformar com todas as suas disposições, à vontade de Deus para que se cumpra em 
nós o que Lhe apraz. Esta doação é um grande ato de amor, de que por vós próprios 
sois incapazes; faz-vos falta uma graça especial. Deus concede-a a quem quer que a 
peça e deseje realmente obtê-la.

DAR-SE

Não é possível amar a Deus de verdade, sem se entregar a Ele de forma 
incondicional. E entregar-se a Deus sem condições significa colocar-se à 
sua inteira disposição, para sempre e em tudo fazer o que é do seu agra-
do. Não há nada de mais fundamental, visto tratar-se do primeiro man-
damento: “amar a Deus sobre todas as coisas”. Sem a ajuda do Senhor 

não é possível consegui-lo. Mas o Senhor concede esta graça a quem Lha 
pede. Pede, por isso, ao bom Deus que acenda no teu coração a chama 
do seu amor, daquele amor que fará de ti uma pessoa inteiramente dis-

ponível para tudo o que Ele quiser.
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...para ti, a palavra do Papa Bemto XVI...

A EUCARISTIA
“Aqui, gostaria de acrescentar uma palavra sobre a Eucaristia. 
Para crescer na vida cristã, é necessário alimentar-se do Corpo 
e Sangue de Cristo: com efeito, somos baptizados e confirma-
dos em vista da Eucaristia (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 1322; 
Exortação Apostólica Sacramentum caritatis, 17). "Fonte e ápice" da vida eclesial, a Eucaristia 
é um "Pentecostes perpétuo", porque cada vez que celebramos a Santa Missa rece-
bemos o Espírito Santo que nos une mais profundamente a Cristo e nele nos trans-
forma. Queridos jovens, se participardes frequentemente na Celebração eucarística, 
se consagrardes um pouco do vosso tempo à adoração do Santíssimo Sacramento, da 
Fonte do amor, que é a Eucaristia, haveis de receber aquela alegre determinação de 
dedicar a vida ao seguimento do Evangelho. Experimentareis, ao mesmo tempo, que 
quando as nossas forças não são suficientes, é o Espírito Santo que nos transforma, 
que nos cumula com a sua força e nos torna testemunhas repletas do ardor missio-
nário de Cristo ressuscitado.”
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"Quais são as tuas palavras essenciais? As que 
restam depois de toda a tua agitação e pro-
jetos e realizações. As que esperam que tudo 
em si se cale para elas se ouvirem. As que tal-
vez ignores por nunca as teres pensado. As 
que podem sobreviver quando o grande silên-
cio se avizinha."
_______________________________________________Vergílio António Ferreira
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...página vocacional...

 Jovens, Cristo ama-vos! Eis a alegre mensagem que não pode deixar 
de vos encher de admiração. A minha mensagem para vós não pode ser outra 
senão a do próprio Evangelho: Cristo tem por vós, Jovens, um amor de predi-
leção e convida-vos ao amor.
 O meu colóquio convosco estende-se já aos caminhos de tantas par-
tes do mundo e por toda a parte encontrei jovens sedentos de amor e de 
verdade, embora inquietos com muitas interrogações e problemas acerca do 
sentido a dar à própria vida.
 Não raramente deparais, infelizmente, com falsos guias e falsos mes-
tres, que tentam lisonjear-vos, abusar da vossa generosidade e empurrar-vos 
para atividades que geram só amargura e desilusão.
 Agora queria pedir-vos; encontrastes Aquele que Se proclamou o úni-
co verdadeiro “Mestre” (Mt. 23, 8)? Não sabeis que só Ele “tem palavras de 
vida eterna” (Jo, 6, 68) e possui as respostas mais verdadeiras para os vossos 
problemas?
 O amor de Cristo é a força maior do mundo, é a vossa força. Fizestes 
esta maravilhosa descoberta? Quando um jovem ou uma jovem O encontrou 
pessoalmente e descobriu o seu amor, tem confiança n’Ele, escuta a sua voz, 
segue-O, disposto a tudo, mesmo a dar a vida por Ele.
 Jovens, Cristo chama-vos! O amor conhece caminhos diferentes, tão 
diferentes quantas são as tarefas que Ele confia a cada um de vós.
 No âmbito da vida cristã cada batizado receber do Senhor o seu cha-
mamento, e todas as vocações são importantes, todas merecem grande esti-
ma e reconhecimento, todas devem ser acolhidas com generosidade. Todavia, 
o Senhor Jesus, ao fundar a Igreja, quis instituir ministérios particulares, que 
confia àqueles que livremente escolhe dentre os seus discípulos.

João Paulo II (Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações - 1985)

A MAIOR FORÇA DO MUNDO
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...tema do mês...

 Queridos jovens (…)
 A Igreja tem a vocação de levar ao mundo a alegria, a alegria autêntica e duradoura, 
aquela que os anjos anunciaram aos pastores de Belém na noite do nascimento de Jesus (cfr 
Lc 2,10): Deus não só falou, não só realizou prodígios na história da humanidade, mas Deus se 
fez próximo, fazendo-se um de nós e percorreu todas as etapas da vida do homem.
 No difícil contexto atual, tantos jovens em torno a nós têm uma grande necessidade de 
sentir que a mensagem cristã é uma mensagem de alegria e de esperança! Gostaria de refletir 
com vocês, então, sobre as estradas para encontrá-la, a fim que possam vivê-la sempre mais 
em profundidade e que vocês possam ser mensageiros entre aqueles que estão a sua volta.

1. O nosso coração é feito para a alegria
 A inspiração à alegria está impressa no íntimo do ser humano. Além da satisfação ime-
diata e passageira, o nosso coração busca a alegria profunda, plena e duradoura, que pode 
dar 'sabor' à existência. E aquilo que vale, sobretudo, para vocês, para a juventude é um pe-
ríodo de contínua descoberta da vida, do mundo, dos outros e de si mesmos. É um tempo de 
abertura em direção ao futuro, no qual se manifestam os grandes desejos de felicidade, de 
amizade, de partilha e de verdade, no qual si é movido por ideais e se concebem projetos.
 E cada dia são tantas as alegrias simples que o Senhor nos oferece: a alegria de viver, a 
alegria diante da beleza da natureza, a alegria de um trabalho bem feito, a alegria do servi-
ço, a alegria do amor sincero e puro. E se olhamos com atenção, existem tantos motivos de 
alegria: os belos momentos de vida familiar, a amizade partilhada, a descoberta das próprias 
capacidades pessoais e o alcance de bons resultados, o apreço por parte de outros, a possi-
bilidade de expressar-se e de sentir-se capaz, a sensação de ser úteis ao próximo. E depois, a 
conquista de novos conhecimentos mediante os estudos, a descoberta de novas dimensões 
por meio de viagens e encontros, a possibilidade de fazer projetos futuros. Mas também a 
experiência de ler uma obra literária, de admirar um grande trabalho de arte, de escutar e 
tocar música ou de ver um filme podem produzir em nós verdadeiras alegrias.
 Cada dia, porém, nos deparamos também com tantas dificuldades e nos corações exis-
tem preocupações para com o futuro, ao ponto que podemos nos perguntar se a alegria plena 
e duradoura a qual aspiramos não é talvez uma ilusão e uma fuga da realidade. São muitos os 
jovens que se interrogam: é realmente possível a alegria plena nos dias de hoje? E esta busca 
percorre várias estradas, algumas das quais se revelam erradas ou pelo menos perigosas. 
Mas como distinguir as alegrias realmente duradouras dos prazeres imediatos e enganosos? 
Como encontrar a verdadeira alegria na vida, aquela que dura e não nos abandona também 
nos momentos difíceis?

2. Deus é a fonte da verdadeira alegria
 Na realidade as alegrias autênticas, aquelas pequenas do quotidiano ou aquelas grandes 
da vida, encontram toda sua origem em Deus, mesmo se não parece à primeira vista, por-

MensAgeM do PAPA: 27º DIA MUNDIAl DA jUveNtUDe

No tema central de Abril e Maio, proponho-vos a mensagem que o papa lançou aos 
jovens por ocasião do 27º dia Mundial da Juventude.

«Alegrai-vos sempre no senhor!» (Fil 4,4) - 1ª parte
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que Deus é comunhão de amor eterno, é alegria infinita que não permanece fechada em si 
mesma, mas se expande naqueles que Ele ama e que o amam. Deus nos criou à sua imagem 
por amor e para derramar sobre nós este Seu amor, para encher-nos com sua presença e sua 
graça. Deus quer fazer-nos participantes de sua alegria, divina e eterna, fazendo-nos desco-
brir que o valor e o sentido profundo da nossa vida está no ser aceito, acolhido e amado por 
Ele, e não com uma acolhida frágil como pode ser aquela humana, mas com um acolhimento 
incondicional como é aquela divina: eu sou querido, tenho um lugar no mundo e na história, 
sou amado pessoalmente por Deus. E se Deus me aceita, me ama e eu me torno seguro, sei 
de modo claro e certo que é bom que eu seja, que exista.
 Este amor infinito de Deus por cada um de nós se manifesta de modo pleno em Jesus 
Cristo. Nele se encontra a alegria que buscamos. No Evangelho, vemos como os eventos que 
marcam o início da vida de Jesus são caracterizados pela alegria. Quando o anjo Gabriel anun-
cia à Virgem Maria que será mãe do Salvador, inicia com esta palavra: "Alegra-te" (Lc 1,28). No 
nascimento de Jesus, o anjo do Senhor diz aos pastores: "Eis que vos anuncio uma boa nova 
que será alegria para todo o povo: hoje vos nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é 
Cristo Senhor" (Lc 2,11).
 E os magos que procuravam o menino, "a aparição daquela estrela se encheram de pro-
funda alegria" (Mt 2,10). O motivo desta alegria é, portanto, a aproximação de Deus, que se fez 
um de nós. E é isto que queria dizer São Paulo quando escreveu aos cristãos de Filipo: "Ale-
grai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos! Seja conhecida de todos os homens a vossa 
bondade. O Senhor está próximo" (Fil 4,4-5). A primeira causa da nossa alegria é a proximidade 
do Senhor, que me acolhe e me ama.
 E, de fato, do encontro com Jesus nasce sempre uma grande alegria interior. Nos Evange-
lhos podemos ver isso em muitos episódios. Recordamos a visita de Jesus a Zaqueu, um co-
brador de impostos desonesto, um público pecador, ao qual Jesus diz: "é preciso que eu hoje 
fique em tua casa". E Zaqueu, diz São Lucas, "recebeu-o alegremente" (Lc 19,5-6). É a alegria do 
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encontro com o Senhor; é o sentir o amor de Deus que pode transformar toda a existência e 
levar a salvação. E Zaqueu decide mudar de vida e dar a metade de seus bens aos pobres.
 Na hora da paixão de Jesus, este amor se manifesta em toda sua força. Nos últimos mo-
mentos de sua vida terrena, na ceia com os seus amigos, Ele diz: "Como o pai me ama, assim 
também eu vos amo. Perseverai no meu amor... Disse-vos essas coisas para que a minha ale-
gria seja completa" (Jo 15,9.11). Jesus quer introduzir seus discípulos cada um de nós na alegria 
plena, aquela que Ele partilha com o Pai, porque o amor com o qual o Pai o ama esteja em 
nós (cfr. Jo 17,26). A alegria cristã é abrir-se a este amor de Deus e pertencer a Ele.
 Narram os Evangelhos que Maria Madalena e outras mulheres foram visitar a tumba 
onde Jesus foi colocado depois de sua morte e receberam de um Anjo o anúncio incrível, 
aquele de sua ressurreição. Então deixaram rapidamente o sepulcro, escreve o evangelista, 
"com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria" correram para dar boa notícia aos 
discípulos. E Jesus veio ao encontro deles e disse: "Salve!" (Mt 28,8-9). É a alegria da salvação 
que é oferecida a eles: Cristo vive, é Aquele que venceu o mal, o pecado e a morte. Ele está 
presente em meio a nós como o Ressuscitado, até o fim do mundo (cfr Mt 28,20). O mal não deu 
a última palavra sobre a nossa vida, mas a fé em Cristo Salvador nos diz que o amor de Deus 
vence.
 Esta alegria profunda é o fruto do Espírito Santo que nos torna filhos de Deus capazes 
de viver e de provar sua bondade, de voltar-nos a Ele com o termo "Abbà", Pai (cfr Rm 8,15). A 
alegria é sinal de sua presença e de sua ação em nós.

3. Conservar no coração a alegria cristã
 Neste ponto, nos perguntamos: como receber e conservar este dom da alegria profunda, 
da alegria espiritual?
 Um Salmo nos diz: "Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu co-
ração" (Sal 37,4). E Jesus explica que "o Reino dos céus é também semelhante a um tesouro 
escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E, cheio de alegria, 
vai vende tudo o que tem para comprar aquele campo" (Mt 13,44). Encontrar e conservar a ale-
gria espiritual nasce do encontro com o Senhor, que pede para segui-Lo, para fazer a escolha 
decisiva de voltar tudo para Ele.
 Queridos jovens, não tenhais medo de colocar à disposição toda a vossa vida, dando es-
paço para Jesus Cristo e seu Evangelho; é a estrada para haver a paz e a verdadeira felicidade 
no íntimo de nós mesmos, é a estrada para a verdadeira realização de nossa existência de 
filhos de Deus, criados à Sua imagem e semelhança.
 Busquem a alegria no Senhor: a alegria da fé, é reconhecer cada dia sua presença, sua 
amizade: "O Senhor está próximo!" (Fil 4,5); é colocar nossa confiança Nele, é crescer no co-
nhecimento e no amor Dele. O 'Ano da fé', que daqui alguns meses iniciaremos, será para nós 
ajuda e estímulo. Queridos amigos, aprendam a ver como Deus age em suas vidas, descu-
bram-O escondido no coração dos acontecimentos do seu cotidiano. Creiam que Ele é sem-
pre fiel à aliança que fez convosco no dia do vosso batismo. Saibam que não vos abandonará 
jamais. Volteis sempre o olhar para Ele. Na Cruz, doou sua vida porque ama cada um de 
vocês.
 A contemplação de um amor assim grande leva aos nossos corações uma esperança e 
uma alegria que nada pode abater. Um cristão não pode ser jamais triste porque encontrou 
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Cristo, que deu a vida por ele.
 Buscar o Senhor, encontrá-lo na vida, significa também acolher sua Palavra, que é alegria 
para o coração. O profeta Jeremias escreve: "Vossa palavra constitui minha alegria e as delí-
cias do meu coração" (Jer 15,16). Aprender a ler e meditar a Sagrada Escritura, ali encontra-se 
uma resposta às perguntas mais profundas de verdade que brotam em vossos corações e em 
vossas mentes. A palavra de Deus faz descobrir as maravilhas que Deus operou na história do 
homem e, pleno de alegria, abre-se ao louvor e à adoração: "Cantai ao Senhor... adoremos, 
de joelhos diante do Senhor que nos fez" (cfr Sal 95,1.6).
 De modo particular, a Liturgia é um lugar por excelência no qual se exprime a alegria que 
a Igreja atinge do Senhor e transmite ao mundo. Cada domingo, na Eucaristia, a comunidade 
cristã celebra o Mistério central da salvação: a morte e ressurreição de Cristo. È este o mo-
mento fundamental para o caminho de cada discípulo do Senhor, no qual se rende presente 
o seu Sacrifício de amor; é a via na qual encontramos Cristo Ressuscitado, escutamos Sua 
Palavra, nos nutrimos de seu Corpo e Seu Sangue.
 Um Salmo afirma: "Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e nele exulte-
mos!" (Salmo 117, 24). E na noite de Páscoa, a Igreja canta o Exultet, expressão de alegria pela 
vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte: "Exulta o coro dos anjos... Alegra-se a terra 
inundada de tão grande esplendor... e este templo todo ecoa para as proclamações do povo 
em festa!". A alegria cristã nasce da consciência de ser amado por um Deus que se fez ho-
mem, que deu Sua vida por nós e venceu o mal e a morte; e é viver de amor para ele. Santa 
Teresinha do Menino Jesus, jovem carmelita, escreveu: "Jesus, minha alegria é amar-te!" (P. 
45, 21 de janeiro de 1897, Op. Compl., pág. 708).
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* Não pagueis o mal com o mal. (Jesus)

* Quem é amigo do mundo, não o pode ser de Deus. Quem semeia 
na carne colherá também na carne. (Padre Dehon)

* O homem dá-se todo com o amor e quem mais ama mais se dá. 
(S. Francisco de Sales)

* Nada é culpável, se se faz por inspiração da caridade e de acordo 
com ela. (B. Isaac - séc. XII)

* Por mais independente que seja dos seus semelhantes, o homem 
não está nunca dispensado de obedecer à razão que lhe mostra o 
bem e à consciência que lho impõe. (Vuillermet)

* Para deitar-se feliz é indispensável poder dizer “fiz aquilo que 
devia ter feito” e não “fiz aquilo que quis”. (A. Manzoni)

* O bem que fazemos é o único capital que nunca acaba; por vezes 
tarda o pagamento dos juros, mas nunca se perdem. (Mantegazza)

* Não conheço senão um meio para chegar à perfeição: o amor. 
Amemos, portanto. (S. Teresa do Menino Jesus)

* Para viver no meio dos homens é indispensável termos uma for-
ça eficaz, absoluta: a força da oração. Rezar é estar com Deus. (Ma-
hatma Gandhi)

* Mãe, intercede por nós, teus filhos, para que, sustentados pelo 
teu amparo maternal e iluminados pelo teu exemplo, sejamos fiéis 
à nossa vocação. (João Paulo II) 
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1. Palavras do Pe. Dehon
a) Segundo o que diz o Pe. Dehon, o que devemos fazer para amar a Deus com todo 
o coração?
b) Comenta a frase do Pe. Dehon; “Dar-se assim a Deus é renunciar absolutamente 
a si próprio”
c) O que significa entregar-se a Deus sem condições?

2. Palavras do Papa
a) Porque dizemos que a Eucaristia é um “Pentecostes perpétuo”
b) Que pode receber o jovem da participação assídua na celebração eucarística e na 
adoração eucaristica?
c) Comenta a seguinte afirmação: “Para crescer na vida cristã, é necessário alimen-
tar-se do Corpo e Sangue de Cristo: com efeito, somos baptizados e confirmados 
em vista da Eucaristia”

3. Página Vocacional
a) Qual a grande mensagem que o evangelho tem para nós?
b) Qual é a força maior do mundo? Qual a conseguência dessa descoberta?

 4. Tema do Mês
a) Segundo o papa, qual é a grande vocação da Igreja?
b) Quais os vários tipos de alegria que o nosso coração pode experimentar?
c) Responde por tuas palavras e apoiando-te no texto: como receber e conservar 
este dom da alegria profunda, da alegria espiritual?
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Contacto com os pré-seminaristas dehonianos

...i
nfo
rm
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es.
..

Olá amigos. 
O nosso próximo encontro de prés será só em Maio.

Tinhamos projetado uma caminhada para o mês de Abril, dia 14, 
mas devido a um conjunto de contratempos não foi possível realizar-
-se nessa data. Assim sendo, programamos um encontro para Maio, 
onde incluiremos também uma caminhada. Mais detalhes dessa ca-
minhada serão dados no próximo “Em Frente”.

Aqui ficam porém os encontros previstos até final do ano.

 1. 19 e 20 de Maio - Encontro de pré-seminaristas
Este encontro será realizado no Colégio Missionário. Tal como habi-
tual a chegada é no sábado, dia 19 de Maio entre as 10h e as 11h. Fi-
nalizará no domingo 20 de Maio, após o almoço, estando o regresso 
a casa programado entre as 13.30h e as 14h.
Trazer o que é habitual para ficarem de um dia para o outro, não es-
quecendo os produtos de higiene, roupa e calçado para caminhada.
Também não esqueçam o cartão de pré-seminarista, “Livro de Fideli-
dade”, o RRR preenchido, como também o vosso livro de leitura espi-
ritual e o Novo Testamento.
Estamos a contar com todos. Se for preciso transporte peço que te-
lefonem com antecedência (291221023) e peçam para falar com o 
Pe. Juan.

 2. 28 de Junho a 1 de Julho - Estágio de admissão
No próximo “Em Frente” virão os pormenores desta atividade.


