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Caro PRÉ-SEMINARISTA! 
	 Como	de	costume,	na	última	página	encontras	a	“convocatória”	para	o	nosso	próximo	
“encontro	formativo”,	um	encontro	que,	conforme	consta	do	nosso	programa,	desta	vez	vai	
ser	um	pouco	diferente.	Vai	ser	um	“encontro/retiro”.
	 Os	pré-seminaristas	mais	antigos	já	sabem	o	que	é	um	“retiro”.	Os	outros	vão	ficar	a	sa-
ber,	quando	o	fizerem,	porque	certas	coisas	aprendem-se	melhor	fazendo-as.	A	prática	mui-
tas	vezes	ensina	mais	do	que	a	teoria.	Os	jogadores	profissionais	sabem	as	regras,	as	técnicas	
e	as	táticas,	mas	só	as	aprendem	bem	praticando-as.	Por	isso	é	que	treinam	muitas	vezes.
	 Um	“retiro”,	no	fundo,	é	um	tempo	(tanto	podem	ser	umas	horas,	como	uns	dias)	em	que	
uma	pessoa	faz	uma	“paragem”	na	vida,	põe	de	parte	as	coisas	que	habitualmente	a	ocupam	
e	preocupam,	para	se	sentir	mais	próxima	de	Deus.	Em	suma,	é	um	tempo	para	rezar	e	pen-
sar.	Normalmente	com	a	ajuda	de	um	orientador,	a	pessoa	que	faz	retiro	confronta	a	sua	vida	
com	a	mensagem	de	Jesus,	para	ver	melhor	o	que	é	que	precisa	de	mudar	para	se	parecer	
mais	com	Ele.
	 Durante	o	retiro,	a	pessoa	pode	rever	o	seu	passado	e	descobrir	os	seus	erros,	a	fim	de	
se	arrepender	e	comprometer-se	a	não	voltar	a	cometê-los.	Tenta	conhecer-se	melhor,	tanto	
nos	seus	aspectos	positivos	como	negativos.	Normalmente	as	pessoas	conhecem-se	pouco	a	
si	mesmas.	Sabem,	por	exemplo,	que	têm	defeitos,	mas	não	sabem	quais.
	 No	retiro,	a	pessoa	procura	tomar	consciência	de	algumas	tendências	ou	inclinações,	de	
algumas	manias,	de	alguns	hábitos	que	normalmente	lhe	passam	despercebidos.	Enquanto	
não	os	conhece,	não	os	pode	evitar	ou	corrigir.	Mas,	a	partir	do	momento	em	que	os	conhece,	
mais	facilmente	pode	tomar	cuidado	e	consegue	melhorar.	Melhorar	e	sentir-se	bem	melhor	
consigo	mesma.
	 Vem	a	contar	com	o	retiro	e	disposto	a	fazê-lo	o	melhor	que	puderes,	com	a	ajuda	de	
Jesus	e	da	Mãe	do	Céu.
	 Um	abraço	amigo	em	nome	da	equipa	de	Pastoral	Vocacional	e	Juvenil.

Pe.	Juan	Noite,	SCJ
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Muitas	vezes	Jesus	chama	em	vão	almas	que	não	respon-
dem	à	sua	iniciativa.	Oferece-lhes	graças	de	eleição	e	elas	
não	compreendem,	não	querem	compreender,	porque	es-

tão	apaixonadamente	apegadas	às	coisas	da	terra.	O	texto	de	S.	Mateus	(10,	
17-23)	não	é	uma	parábola,	mas	um	fato	histórico.	Trata-se	precisamente	de	
uma	vocação	perdida	por	um	jovem	que	não	soube	ter	coragem.	Era	bom,	
observava	os	mandamentos,	era	obediente,	casto,	e	amava	a	justiça	e	a	cari-
dade.	Estava	admirado	com	as	maravilhas	que	observava	e	foi	prostrar-se	aos	
pés	de	Jesus.	Tinha	alguma	boa	vontade.	Jesus	olhou	para	ele	e	amou-o	com	
aquele	afeto	do	seu	Coração,	que	é	uma	oferta	de	graças	especiais.	Propôs-
-lhe	que	abraçasse	a	pobreza	voluntária	e	se	juntasse	aos	seus	apóstolos;	mas	
ele	era	rico	e	deu	a	Jesus	o	desgosto	de	não	aceitar	a	proposta.

É	bem	conhecido	o	episódio	do	"jovem	rico".	Podes,	aliás,	seria	mesmo	ne-
cessário,	lê-lo	no	capítulo	19	do	Evangelho	de	S.	Mateus.	É	muito	clara	a	ideia	
da	triste	possibilidade	que	uma	pessoa	tem	de	perder	a	sua	vocação,	por	es-
tar	 "agarrada	às	 coisas	da	 terra".	 E	
não	interessa	quais	são	essas	coisas.	
Podem	até	ser	coisas	sem	qualquer	
valor	real.	Quando	uma	pessoa	está	
agarrada	 seja	 ao	 que	 for,	 perde	 a	
sua	 liberdade,	 inclusivamente	 a	 li-
berdade	 necessária	 para	 aceitar	 as	
propostas	 de	 Jesus,	 ou	 seja,	 para	
responder	 ao	 seu	 chamamento.	 O	
Padre	Dehon	considera	o	 fato	de	o	
jovem	ter	"dado	desgosto	a	Jesus".	
Mas	 o	 maior	 prejudicado	 foi	 ele,	
que	 deixou	 perder	 a	 oportunidade	
para	fazer	da	sua	vida	um	verdadei-
ro	 sucesso	 e	 alcançar	 a	 verdadeira	
felicidade.

...para ti, a palavra do Pe. Dehon...

comentário

Vocação Perdida
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“Tu	estás	connosco”:	o	Senhor	Jesus	está	verdadeiramen-
te	connosco.	Dai	testemunho	a	todos	da	alegria	desta	sua	
presença	forte	e	suave,	começando	pelos	da	vossa	idade.	
Dizei-lhes	que	é	belo	ser	amigos	de	Jesus	e	que	vale	a	pena	segui-l’O.	Mostrai	
com	o	vosso	entusiasmo	que,	entre	tantos	modos	de	viver	que	hoje	o	mun-
do	parece	oferecer-nos,	todos	aparentemente	no	mesmo	plano,	só	seguindo	
Jesus	se	encontra	o	verdadeiro	sentido	da	vida	e,	por	isso	mesmo,	a	alegria	
verdadeira	e	duradoura.

Estas	palavras	foram	dirigidas	pelo	Santo	Padre	a	um	numeroso	grupo	de	crian-
ças,	comentando	exatamente	as	palavras	“Tu	estás	connosco”.	É	necessário	
termos	consciência	da	sua	presença	junto	de	nós.	Não	O	vemos,	é	certo,	mas	
a	fé	dá-nos	essa	certeza.	Uma	das	consequências	que	o	Papa	realça	é	o	dever	
de	dar	testemunho.	Mesmo	quem	é	novo	tem	essa	obrigação.	Com	o	seu	bom	
exemplo,	com	as	suas	atitudes	corretas,	um	jovem	como	tu	dá	testemunho	
de	Jesus	junto	de	todas	as	pessoas,	principalmente	junto	dos	da	sua	idade.	É	
importante	dizer-lhes	que	“é	belo	ser	amigos	de	Jesus	e	que	vale	a	pena	segui-
-l’O”.	Sim,	porque	só	 seguindo	 Jesus,	 “se	encontra	o	verdadeiro	 sentido	da	
vida	e,	por	isso	mesmo,	a	alegria	verdadeira	e	duradoura”.	De	modo	especial,	
um	rapaz	que	tem	a	graça	de	estar	em	contato	com	o	Seminário,	como	é	o	
teu	caso,	deve	mostrar	
com o seu entusiasmo 
que,	“entre	tantos	mo-
dos	 de	 viver”,	 coloca-
dos todos no mesmo 
plano	(como	se	fossem	
todos	iguais),	o	melhor	
de todos é seguir Jesus 
e os seus ensinamen-
tos,	 tentando	 viver	
como	Ele	ensinou.

...para ti, a palavra do Papa Bento XVI...

comentário

Dar Testemunho
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Nada é aleatório. Estamos todos ligados 
uns aos outros. Não se pode separar uma 

vida de outra, da mesma maneira que não 
se pode separar a brisa do vento.

Mitch Albom
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...página vocacional...

	 Uma	“voz”	chamou-te?	Deves	ir.	O	caminho	é	longo,	mas	vai.	“Sem	alforge,	
nem	bastão,	nem	sandálias”.	Mas	não	sem	esperança.	“Ir	tem	o	seu	fascínio,	
faz	parte	da	nossa	pobre	felicidade:	talvez	seja	a	única	parcela	de	felicidade	
que	nos	é	permitido	gozar	cá	em	baixo”	(Primo	Mazzolari).
	 A	vocação	é	caminho	a	percorrer.	Não	há	caminho	sem	dificuldades,	não	
há	projeção	no	futuro	sem	incertezas.	Não	há	esforço	sem	cansaço.	Não	há	
crescimento	 sem	 compromisso,	 nem	 compromisso	 sem	 risco.	 Tudo	 isso	 se	
percebe,	tendo	em	conta	o	limite	natural	que	a	todos	nos	condiciona.
	 “Para	mim	é	um	grande	conforto	pensar	que	Deus	me	toma	tal	como	sou!	
Desde	que	 se	viva	 com	rectidão	de	 intenção,	 com	prontidão	de	arrependi-
mento	dos	próprios	erros,	com	abandono	a	Deus,	sem	que	dêmos	por	isso,	
Alguém	nos	faz	caminhar”.	(Id.)
	 “Não	 temais.	Eu	venci	o	mundo”	 -	diz	 Jesus.	Definitivamente.	Venceu-o	
também	para	nós.	E	“é	mais	forte	Aquele	que	está	em	vós	-	Cristo	-	do	que	
aquele	que	está	no	mundo”.	Esta	fé	alimenta	a	nossa	esperança.
	 Na	Sagrada	Escritura	são	numerosas	as	“situações”	nas	quais	se	encontra	
o	homem	“chamado”	e	enviado	por	Deus,	tomado	de	desconfiança	e	desâ-
nimo.	Sem	esperança,	ao	que	parece.	Basta	pensar	na	aventura	de	Elias	e	de	
Jonas.
	 Elias,	cheio	de	medo	“atemorizou-se	e	partiu	para	salvar	a	vida”.	Foge	à	
espada	de	Jezabel.	É	que	a	tirana	não	brincava.	Já	fizera	rolar	muitas	outras	
cabeças.	“Isaías	pediu	para	si	a	morte:	-	Basta,	Senhor	-	disse	ele.	-	Tirai-me	a	
vida,	porque	não	sou	melhor	que	os	meus	pais”.
	 Há,	na	vida	de	todos,	momentos	em	que	se	é	tentados	a	dizer:	“Chega!”.	
Mas	não	passa	de	tentação.	Esquece-se	e	avança-se.	No	fim	do	caminho	da	
dúvida,	da	provação,	do	desânimo,	está	Ele,	o	Senhor	que	te	espera.	Talvez	te	
repreenda	por	não	teres	confiado	n’Ele.	Mas	torna	a	chamar-te	e	a	enviar-te.	
Tal	como	o	profeta.	Disse	o	Senhor	a	Elias:	“Levanta-te,	come,	porque	ainda	
tens	um	longo	caminho	a	percorrer”.
	 Jonas	não	vive	uma	situação	menos	dramática.	“Pegaram	em	Jonas	e	ati-
raram-no	ao	mar”.	Acabaram-se	as	esperanças.	Humanamente	falando,	Mas	
no	projeto	de	Deus,	não!	Engolido	pelo	mar	e	pala	grande	baleia,	Jonas	reza.	
Uma	oração	convicta	de	que	“a	salvação	vem	do	Senhor”.	E	o	Senhor	salvou-o.
És	chamado?	Responde.	E	confia.	O	Senhor	é	um	Deus	fiel.

VOCAÇÃO - escolha corajosa
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...tema do mês...
Irmãos e irmãs!
A	Quaresma	oferece-nos	a	oportunidade	
de	refletir	mais	uma	vez	sobre	o	cerne	da	
vida	cristã:	o	amor.	Com	efeito	este	é	um	
tempo	 propício	 para	 renovarmos,	 com	
a	ajuda	da	Palavra	de	Deus	e	dos	Sacra-
mentos,	o	nosso	caminho	pessoal	e	 co-
munitário	de	fé.	Trata-se	de	um	percurso	
marcado	 pela	 oração	 e	 a	 partilha,	 pelo	
silêncio	 e	 o	 jejum,	 com	a	 esperança	 de	
viver	 a	 alegria	pascal.	Desejo,	 este	 ano,	
propor	 alguns	 pensamentos	 inspirados	
num	breve	 texto	bíblico	tirado	da	Carta	
aos	 Hebreus:	 «Prestemos	 atenção	 uns	
aos	 outros,	 para	 nos	 estimularmos	 ao	
amor	e	às	boas	obras»	(10,	24).	(…)

1. «Prestemos atenção»: a responsabili-
dade pelo irmão.
O	primeiro	elemento	é	o	convite	a	«pres-
tar	 atenção»:	 o	 verbo	 grego	 usado	 é	
katanoein,	 que	 significa	 observar	 bem,	
estar	atento,	olhar	 conscienciosamente,	
dar-se	conta	de	uma	realidade.	Encontra-
mo-lo	no	Evangelho,	quando	 Jesus	con-
vida	 os	 discípulos	 a	 «observar»	 as	 aves	
do	 céu,	 que	 não	 se	 preocupam	 com	 o	

alimento	e	 todavia	 são	objeto	de	 solíci-
ta	e	cuidadosa	Providência	divina	(cf.	Lc	
12,	24),	e	a	«dar-se	conta»	da	trave	que	
têm	na	própria	vista	antes	de	reparar	no	
argueiro	que	está	na	vista	do	irmão	(cf.	Lc	
6,	41).	(…)	A	atenção	ao	outro	inclui	que	
se	 deseje,	 para	 ele	 ou	 para	 ela,	 o	 bem	
sob	todos	os	seus	aspectos:	físico,	moral	
e	 espiritual.	 Parece	 que	 a	 cultura	 con-
temporânea	perdeu	o	sentido	do	bem	e	
do	mal,	sendo	necessário	reafirmar	com	
vigor	que	o	bem	existe	e	vence,	porque	
Deus	é	«bom	e	faz	o	bem»	(Sal	119/118,	
68).	O	bem	é	aquilo	que	suscita,	protege	
e	promove	a	vida,	a	fraternidade	e	a	co-
munhão.	Assim	a	 responsabilidade	pelo	
próximo	 significa	 querer	 e	 favorecer	 o	
bem	 do	 outro,	 desejando	 que	 também	
ele	se	abra	à	 lógica	do	bem;	 interessar-
-se	pelo	 irmão	quer	dizer	abrir	os	olhos	
às	 suas	 necessidades.	 (…)	 O	 que	 é	 que	
impede	este	olhar	 feito	de	humanidade	
e	de	carinho	pelo	 irmão?	Com	frequên-
cia,	 é	 a	 riqueza	material	 e	 a	 saciedade,	
mas	pode	ser	também	o	antepor	a	tudo	
os	 nossos	 interesses	 e	 preocupações	
próprias.	 Sempre	 devemos	 ser	 capazes	
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“Prestemos atenção uns aos outros, Para nos 
estimularmos ao amor e às boas obras” (Heb 10,24)

extrato da mensagem de bento xVi Para a quaresma de 2012

de	«ter	misericórdia»	por	quem	sofre;	o	
nosso	coração	nunca	deve	estar	tão	ab-
sorvido	pelas	nossas	coisas	e	problemas	
que	fique	surdo	ao	brado	do	pobre.	(…)
O	 fato	 de	 «prestar	 atenção»	 ao	 irmão	
inclui,	 igualmente,	a	 solicitude	pelo	 seu	
bem	 espiritual.	 E	 aqui	 desejo	 recordar	
um	aspecto	da	vida	cristã	que	me	pare-
ce	esquecido:	a	correção	fraterna,	tendo	
em	vista	a	salvação	eterna.	De	forma	ge-
ral,	hoje	é-se	muito	sensível	ao	tema	do	
cuidado	e	do	amor	que	visa	o	bem	físico	
e	material	dos	outros,	mas	quase	não	se	
fala	da	responsabilidade	espiritual	pelos	
irmãos.	Na	 Igreja	dos	primeiros	 tempos	
não	era	assim,	como	não	o	é	nas	comu-
nidades	verdadeiramente	maduras	na	fé,	
nas	quais	se	tem	a	peito	não	só	a	saúde	
corporal	do	irmão,	mas	também	a	da	sua	
alma	tendo	em	vista	o	seu	destino	derra-
deiro.	 (…)	A	 tradição	da	 Igreja	enumera	
entre	as	obras	espirituais	de	misericórdia	
a	de	«corrigir	os	que	erram».	É	importan-
te	recuperar	esta	dimensão	do	amor	cris-
tão.	 Não	 devemos	 ficar	 calados	 diante	
do	mal.	Penso	aqui	na	atitude	daqueles	
cristãos	que	preferem,	por	 respeito	hu-
mano	ou	mera	comodidade,	adequar-se	
à	mentalidade	comum	em	vez	de	alertar	
os	próprios	irmãos	contra	modos	de	pen-
sar	e	agir	que	 contradizem	a	verdade	e	
não	 seguem	o	 caminho	do	 bem.	 Entre-
tanto	 a	 advertência	 cristã	 nunca	 há-de	
ser	animada	por	espírito	de	condenação	
ou	censura;	é	sempre	movida	pelo	amor	
e	a	misericórdia	e	brota	duma	verdadeira	
solicitude	pelo	bem	do	irmão.	(…)

2. «Uns aos outros»: o dom da recipro-
cidade.
O	fato	de	sermos	o	«guarda»	dos	outros	
contrasta	com	uma	mentalidade	que,	re-
duzindo	 a	 vida	 unicamente	 à	 dimensão	
terrena,	 deixa	 de	 a	 considerar	 na	 sua	
perspectiva	 escatológica	 e	 aceita	 qual-
quer	opção	moral	em	nome	da	liberdade	
individual.	Uma	sociedade	como	a	atual	
pode	tornar-se	surda	quer	aos	sofrimen-
tos	físicos,	quer	às	exigências	espirituais	
e	morais	da	vida.	Não	deve	ser	assim	na	
comunidade	 cristã!	 O	 apóstolo	 Paulo	
convida	a	procurar	o	que	«leva	à	paz	e	
à	edificação	mútua»	(Rm	14,	19),	favore-
cendo	o	«próximo	no	bem,	em	ordem	à	
construção	da	comunidade»	(Rm	15,	2),	
sem	buscar	«o	próprio	 interesse,	mas	o	
do	maior	número,	a	fim	de	que	eles	se-
jam	salvos»	(1	Cor	10,	33).	Esta	recíproca	
correção	e	exortação,	em	espírito	de	hu-
mildade	e	de	amor,	deve	fazer	parte	da	
vida	da	comunidade	cristã.
Os	discípulos	do	Senhor,	unidos	a	Cristo	
através	da	Eucaristia,	vivem	numa	comu-
nhão	 que	 os	 liga	 uns	 aos	 outros	 como	
membros	de	um	só	corpo.	 Isto	 significa	
que	o	outro	me	pertence:	a	 sua	vida,	a	
sua	salvação	têm	a	ver	com	a	minha	vida	
e	 a	 minha	 salvação.	 Tocamos	 aqui	 um	
elemento	muito	profundo	da	comunhão:	
a	nossa	existência	está	ligada	com	a	dos	
outros,	quer	no	bem	quer	no	mal;	tanto	
o	 pecado	 como	 as	 obras	 de	 amor	 pos-
suem	também	uma	dimensão	social.	Na	
Igreja,	 corpo	místico	 de	 Cristo,	 verifica-
-se	 esta	 reciprocidade:	 a	 comunidade	
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não	cessa	de	fazer	penitência	e	implorar	
perdão	para	os	pecados	dos	seus	filhos,	
mas	alegra-se	contínua	e	 jubilosamente	
também	com	os	testemunhos	de	virtude	
e	de	amor	que	nela	se	manifestam.	Que	
«os	membros	tenham	a	mesma	solicitu-
de	uns	para	com	os	outros»	(1	Cor	12,	25)	
–	afirma	São	Paulo	–,	porque	somos	um	e	
o	mesmo	corpo.	O	amor	pelos	irmãos,	do	
qual	 é	expressão	a	esmola	–	típica	prá-
tica	 quaresmal,	 juntamente	 com	 a	 ora-
ção	e	o	jejum	–	radica-se	nesta	pertença	
comum.	 Também	 com	 a	 preocupação	
concreta	 pelos	mais	 pobres,	 pode	 cada	
cristão	 expressar	 a	 sua	 participação	 no	
único	corpo	que	é	a	Igreja.	E	é	também	
atenção	aos	outros	na	reciprocidade	sa-
ber	reconhecer	o	bem	que	o	Senhor	faz	
neles	e	agradecer	com	eles	pelos	prodí-
gios	da	graça	que	Deus,	bom	e	omnipo-
tente,	continua	a	realizar	nos	seus	filhos.	
Quando	um	cristão	vislumbra	no	outro	a	
ação	do	Espírito	Santo,	não	pode	deixar	
de	se	alegrar	e	dar	glória	ao	Pai	celeste.

3. «Para nos estimularmos ao amor e às 
boas obras»: caminhar juntos na santi-
dade.
Esta	afirmação	da	Carta	aos	Hebreus	(10,	
24)	 impele-nos	 a	 considerar	 a	 vocação	
universal	 à	 santidade	 como	 o	 caminho	
constante	 na	 vida	 espiritual,	 a	 aspirar	
aos	carismas	mais	elevados	e	a	um	amor	
cada	 vez	mais	 alto	 e	 fecundo	 (cf.	 1	 Cor	
12,	31	–	13,	13).	A	atenção	recíproca	tem	
como	 finalidade	 estimular-se,	 mutua-
mente,	a	um	amor	efetivo	sempre	maior,	
«como	a	luz	da	aurora,	que	cresce	até	ao	
romper	do	dia»	(Prov	4,	18),	à	espera	de	
viver	o	dia	sem	ocaso	em	Deus.	O	tem-
po,	que	nos	é	concedido	na	nossa	vida,	é	
precioso	para	descobrir	e	realizar	as	boas	

obras,	no	amor	de	Deus.	Assim	a	própria	
Igreja	 cresce	 e	 se	 desenvolve	 para	 che-
gar	 à	 plena	 maturidade	 de	 Cristo	 (cf.Ef	
4,	 13).	 É	 nesta	perspectiva	dinâmica	de	
crescimento	que	se	situa	a	nossa	exorta-
ção	a	estimular-nos	reciprocamente	para	
chegar	à	plenitude	do	amor	e	das	boas	
obras.
Infelizmente,	 está	 sempre	 presente	 a	
tentação	da	tibieza,	de	sufocar	o	Espírito,	
da	recusa	de	«pôr	a	render	os	talentos»	
que	nos	foram	dados	para	bem	nosso	e	
dos	outros	(cf.	Mt	25,	24-28).	Todos	rece-
bemos	 riquezas	espirituais	ou	materiais	
úteis	 para	 a	 realização	do	plano	divino,	
para	o	bem	da	Igreja	e	para	a	nossa	sal-
vação	pessoal	(cf.	Lc	12,	21;	1	Tm	6,	18).	
Os	 mestres	 espirituais	 lembram	 que,	
na	vida	de	 fé,	quem	não	avança,	 recua.	
Queridos	 irmãos	 e	 irmãs,	 acolhamos	 o	
convite,	sempre	atual,	para	tendermos	à	
«medida	alta	da	vida	cristã»	(João	Paulo	
II,	Carta	ap.	Novo	millennio	ineunte,	31).	
A	 Igreja,	 na	 sua	 sabedoria,	 ao	 reconhe-
cer	e	proclamar	a	bem-aventurança	e	a	
santidade	de	alguns	cristãos	exemplares,	
tem	 como	 finalidade	 também	 suscitar	
o	desejo	de	imitar	as	suas	virtudes.	São	
Paulo	exorta:	«Adiantai-vos	uns	aos	ou-
tros	na	mútua	estima»	(Rm	12,	10).
Que	 todos,	 à	 vista	 de	 um	 mundo	 que	
exige	dos	cristãos	um	renovado	testemu-
nho	de	amor	e	fidelidade	ao	Senhor,	sin-
tam	a	urgência	de	esforçar-se	por	adian-
tar	no	amor,	no	serviço	e	nas	obras	boas	
(cf.	 Heb	 6,	 10).	 Este	 apelo	 ressoa	 parti-
cularmente	 forte	neste	 tempo	 santo	de	
preparação	para	a	Páscoa.	Com	votos	de	
uma	Quaresma	santa	e	fecunda,	confio-
-vos	 à	 intercessão	 da	 Bem-aventurada	
Virgem	Maria	 e,	 de	 coração,	 concedo	 a	
todos	a	Bênção	Apostólica.
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...uma vida, um testemunho...

No mundo há mistérios, no corpo há enig-
mas, mas no espírito e na mente humana 

escondem-se os maiores segredos do universo.
Augusto Cury
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* Quem	praticar	os	mandamentos	e	os	ensinar,	será	grande	no	Reino	
dos	Céus.	(Jesus)

*	Quem	atribui	a	si	algum	bem,	impede	que	a	graça	de	Deus	venha	a	
ele;	porque	a	graça	do	Espírito	Santo	procura	sempre	um	coração	hu-
milde.	(Imitação de Cristo)

* Tende	sempre	um	grande	respeito	por	aqueles	que	junto	de	vós	fazem	
as	vezes	de	Deus.	(Padre Dehon)

*	Senhor,	que	a	minha	vida	seja	simples	e	recta	como	uma	flauta	silves-
tre,	para	que	a	enchas	de	música.	(Tagore)

* Ninguém	calcula	o	bem	que	faz,	quando	faz	tudo	bem.	(Alguém)

*	O	mundo	reclama	evangelizadores	que	lhe	falem	de	um	Deus	que	eles	
conheçam	e	lhes	seja	familiar	como	se	vissem	o	invisível.	(Paulo VI)

* Eu	creio	que	os	homens	que	vivem	para	os	outros	conseguirão,	um	
dia,	reconstruir	o	que	os	egoístas	destruíram.	(Luther King)

*	Ser	testemunha	de	Deus	é	criar	mistério.	É	viver	de	tal	maneira	que	a	
vida	se	torna	absurda	se	Deus	não	existe.	(Card. Suhard)

* As	grandes	obras	são	levadas	a	efeito	não	pela	força,	mas	pela	perse-
verança.	(Johnson)

*	Ninguém	pode	ser	cristão	se	não	for	missionário. (João Paulo II)
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1.	Palavras	do	Pe.	Dehon
a)	Segundo	o	que	diz	o	Pe.	Dehon,	porque	é	que	as	almas	não	respondem	à	iniciativa	de	Deus?
b)	No	texo	do	jovem	rico	porque	é	que	este	não	respondeu	positivamente	a	Jesus?
c)	Pega	no	Novo	Testamento	e	lê	o	texto	do	evangelho	de	S.	Mateus	do	jovem	rico	(Mt	10,17-23).	
Qual	a	mensagem	que	posso	tirar	para	a	minha	vida?

2.	Palavras	do	Papa
a)	O	texto	do	papa	fala	da	necessidade	de	darmos	testemunho	de	Jesus,	começando	pelos	
da	vossa	idade.	Como	podemos	fazê-lo	concretamente?	Como	pode	um	pré-seminarista	dar	
testemunho	de	Jesus	aos	colegas	da	sua	idade?	

3.	Página	Vocacional
a)	O	texto	fala-nos	da	vocação	como	um	caminho	a	percorrer,	onde	há	dificuldades	e	incerte-
zas.	O	que	nos	faz	vencer	essas	dificuldades	e	incertezas?
b)	O	texto	fala-nos	do	exemplo	de	dois	profetas.	Quem	são	e	como	venceram	eles	as	dificu-
dades?

 4.	Tema	do	Mês
a)	Lê	com	atenção	a	mensagem	de	Bento	XVI	para	a	quaresma	e	transcreve	3	frases	que	te	
tocaram	de	uma	forma	especial.
b)	Segundo	o	papa	o	que	é	que	marca	o	nosso	caminho	quaresmal?
c)	O	que	significa	“prestar	atenção”?	Quais	as	consequências	para	a	nossa	vida	cristã?
d)	No	ponto	2	da	mensagem	o	papa	diz	que	devemos	ser	também	“guarda	dos	outros”	nos-
sos	irmãos?	O	que	significa	ser	guarda	dos	nossos	irmãos?
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Contacto	com	os	pré-seminaristas	dehonianos

Durante	os	passados	meses	de	Janeiro	e	Fevereiro	fizemos	o	encontro	por	anos	
de 5º/7º anos e 8º/9º anos.	Ficamos	um	pouco	tristes	pois	houve	alguns	que	não	

participaram,	sobretudo	dos	mais	velhos	e	não	disseram	nada.	Será	que	ainda	estão	
interessados	em	serem	pré-seminaristas?	Fica	a	questão	no	ar.

Também	sei	que	não	cumprimos	a	nossa	obrigação	de	visitar-vos	durante	os	meses	
de	Janeiro	e	Fevereiro	e	certamente	esta	poderá	ser	uma	das	razões	da	distância	e	

falta	de	informação.
Assim	sendo,	gostaria	de	chamar	a	vossa	atenção	para	as	próximas	duas	atividades,	

na	qual	todos	devem	participar,	ou	pelo	menos	se	não	puderem	digam	alguma	
coisa	para	sabermos	se	ainda	estão	“vivos”.

17 e 18 de Março – Encontro de pré-seminaristas

Este	encontro	será	realizado	no	Colégio Missionário.	Tal	como	habitual	a	che-
gada	é	no	sábado,	dia	17 de Março entre	as	10h	e	as	11h.	Finalizará	no	domin-
go 18 de Março,	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	esquecen-
do	os	produtos	de	higiene,	roupa	para	desporto.	Também	não	esqueçam	o	
cartão de pré-seminarista, “Livro de Fidelidade”, o RRR preenchido,	como	
também	o	vosso	livro de leitura espiritual e o Novo Testamento.
Estamos	a	contar	com	todos.	Se	for	preciso	transporte	peço	que	telefonem	
com	antecedência	(291221023) e	peçam	para	falar	com	o	Pe.	Juan.


