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Juventude Dehoniana

Caro AMIGO! 

 Recebes mais uma vez este teu jornalzinho, porque és um ‘contatado’. Ouvindo as explica-
ções que te damos, quando vens ao Colégio Missionário, compreendeste com certeza o que é 
que isso significa. 
 Compreendeste também que ficaste na situação de ‘contatado’, não só porque vieste ao ‘en-
contro’, mas sobretudo por outras razões. Por exemplo, porque mostraste vontade de continuar 
a vir e isso ficou registado na tua ficha. Espero que não esqueças. E que sintas orgulho em ser um 
entre muitos que não merecem ou não sabem aproveitar esta oportunidade muito especial.
 Além de teres mostrado vontade de continuar a vir, deste boa impressão, pareceste-nos um 
rapaz com qualidades e, também, suficientemente amigo de Jesus. Como rapaz inteligente que 
és, compreendeste a importância do motivo principal de vir ao Colégio Missionário, que é a VO-
CAÇÃO. Já tinhas ouvido falar deste tema, mas aqui pudeste compreendê-lo um pouco melhor.
 Já te foi explicado que a felicidade de uma pessoa depende da sua vocação. Se tiver o cuida-
do de a descobrir e a boa vontade de a seguir, tem a felicidade garantida. Tu queres, de certeza, 
fazer essa descoberta e preparar-te para aceitar o projeto de Deus para a tua vida. É o melhor 
que podes fazer, enquanto cresces e te preparares para enfrentar o futuro.
 O teu contato com o Colégio Missionário acontece, como bem recordas, de duas maneiras: 
vindo aos ‘encontros’ e lendo o ‘Jotadê’. Aos ‘encontros’ deves fazer todos os possíveis para não 
faltar e não sendo como alguns que são capazes de começar com entusiasmo, mas depois facil-
mente se cansam. É falta de personalidade.
 Quanto ao ‘Jotadê’, sabes bem o que deves fazer. Não é só recebê-lo, mas lê-lo todo, aos 
poucos, com atenção e interesse, como sempre recomendo. Estou certo de que o vais fazer.

 Com grande amizade em nome da Equipa de Pastoral Vocacional e Juvenil,
 Pe. Juan Noite
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Vocação: caminho de descoberta

 Exatamente. No quadro deste di-
vino desígnio, a certa altura começam 
a acender-se luzes. É quando uma cir-
cunstância, uma palavra, uma oportu-
nidade, uma proposta revelam a “voz” 
que chama.
 Vamos ao Evangelho de S. João. 
“No dia seguinte, João encontrava-
-se lá (junto ao rio Jordão), com dois 
dos seus discípulos. Fitando em Jesus 
que passava, disse: ‘Aí está o cordei-
ro de Deus’. Ouvindo o que ele tinha 
dito, os dois discípulos seguiram Je-
sus. Voltando-Se e vendo que eles O 
seguiam, disse-lhes: ‘Que procurais?’. 
Responderam: ‘Rabi – que quer dizer 
Mestre – onde moras?’ ‘Vinde e ve-
reis’, respondeu-lhes. Foram, pois, e 
viram onde morava e permaneceram 
junto d’Ele nesse dia. Era por volta das 
quatro horas da tarde. André, irmão 
de Simão Pedro, era um dos dois que, 
tendo ouvido João, seguiram Jesus. 
Ele encontrou primeiro a seu irmão Si-
mão e disse-lhe: ‘Encontrámos o Mes-
sias (que quer dizer Cristo)’. E levou-o 
a Jesus. Fitando-o, Jesus disse-lhe: ‘Tu 
és Simão, filho de João; chamar-te-ás 
Cefas (que quer dizer Pedra)’.
 “No outro dia, Jesus resolveu par-
tir para a Galileia. Encontrou a Filipe 
e disse-lhe: ‘Segue-Me!’.  Filipe era de 
Betsaida, cidade de André e de Pedro. 
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: 
‘Acabámos de encontrar Aquele de 

Vocação: caminho de descoberta

O Senhor chama

Com meios e interven-
ções normais e extraor-
dinários. Só Ela conhece 
o comprimento de onda a 
utilizar para fazer chegar 
a mensagem. Até ao cora-
ção. A sacudir a vontade. A 
penetrar a animar a pessoa 
toda. Até que amadureça 
no silêncio a decisão soli-
citada.

 
No desígnio da Providên-
cia divina tudo está predis-
posto. Nada é puro acaso. 
Antes que o homem veja 
a luz nascendo, sobre ele 
está traçado um caminho 
de salvação. Tu não sabes, 
não te dás conta, mas Deus 
está próximo: precede-te e 
segue-te.
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quem escreveu Moisés na Lei e que 
os profetas anunciaram: é Jesus, filho 
de José, de Nazaré’. Disse-lhe Nata-
nael: ‘De Nazaré pode vir alguma coi-
sa boa?’ Filipe respondeu-lhe: ‘Vem 
ver’. Jesus, ao ver que Natanael se 
aproximava, disse acerca dele: ‘Aqui 
está um autêntico israelita, em quem 
não há fingimento!’. ‘De onde me co-
nheces’, inquiriu Natanael. Antes de 
Filipe te ter chamado, respondeu Je-
sus, Eu vi-te quando estavas debaixo 
da figueira’. Respondeu-Lhe Natana-
el: ‘Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és 
o Rei de Israel’.” (1, 35-49)
 A palavra de João Batista “Eis o 
Cordeiro de Deus” iluminou o cami-
nho vocacional de André e do outro 
discípulo. Suscitou o desejo de co-
nhecer de perto o “Cordeiro”.

 Ambos eram discípulos de João 
Baptista. Deixam-no. Imediatamen-
te. Não sabem para onde, mas vão. 
O Mestre ainda não tinha falado e já 
provocava seguimento. Depois per-
gunta-lhes: “Que procurais?”
 A pergunta é surpreendente, mas 
a resposta é muito simples: “Mestre, 
onde moras?” A resposta foi: “Vinde 
e vereis”. Dois verbos: um convida a 
segui-l’O; outro a descobri-l’O. Um 
no presente, outro no futuro. Vive 
o presente e descobrirás o futuro. 
O primeiro passo de uma vocação é: 
confiar em Deus, ir.
 “O Senhor chama-nos para po-
dermos ser fiéis às qualidades cons-
titutivas da nossa natureza. Do “sim” 
ou do “não” depende a nossa felici-
dade”.
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Convite
O nosso próximo encontro será no dia 28 e 29 de Abril.

A chegada será até às 11.30h do Sábado e o regresso a casa 
será após o almoço do domingo, a partir das 13.30h. Mais uma 
vez chamo a vossa atenção para que possam confirmar a tem-
po a vossa presença ou então, se não puderem, telefonem a 
justificar. Pedimos que possam confirmar a vossa presença te-
lefonando para o Colégio Missionário (291221023), entre as 
20.30h e as 22h e se necessitarem de transporte peçam para 
falar com o Pe. Juan ou Ir. Agostinho. Agradecia a vossa confir-
mação até o dia 26 de Abril.

Agora, para evitar esquecimentos e confusões, repara bem em 
cada um dos pontos que se seguem:

1. DATA: 28 e 29 de Abril

2. CHEGADA: entre as 10.00 e as 11.30 h. do sábado.

3. REGRESSO A CASA: Após o almoço de domingo, entre as 13.30h e as 14h.

4. TRAZER: Aquilo que pensas necessitar para o fim-de-semana 
(Lençóis, toalha, chinelos, calçado de desporto, produtos de higie-
ne pessoal), tendo em conta que teremos desporto e banhos. Os en-
contros não têm qualquer custo monetário estipulado. Quem puder 
pode fazer uma oferta para os custos do encontro.


