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Caro PRÉ-SEMINARISTA!
 Mês de Maio, mês de Maria. Não pode deixar de ser para ti um mês especial. Um mês 
dedicado à mãe do Céu é um mês para pensares mais nela, para te tornares mais amigo 
d’Ela, para Lhe rezares mais e com Ela aprenderes algumas coisas fundamentais.
 Nestas páginas encontrarás mais referências a Nossa Senhora do que é habitual. É uma 
forma de te ajudar a perceber melhor como a Mãe de Jesus, que também é Mãe de cada um 
de nós, deve ter um lugar especial na tua vida como cristão e como pré-seminarista.
 Em Maria deves confiar e a Ela deves recorrer em todas as tuas necessidades. Ela ama-
-te e que ajudar-te. Ela que nos deu a todos o seu Filho, que é Deus feito homem, como não 
nos dará com Ele todos os bens? Ela não é Deus, mas intercede por nós junto de Deus de 
forma poderosa e eficaz. Deus não Lhe recusa nada.
 Confia à sua intercessão maternal o teu presente e o teu futuro, os teus estudos, a 
correção dos teus defeitos, a tua luta contra o mal, a descoberta e aceitação da tua vocação. 
Pede-Lhe sobretudo esta última graça tão importante. Mas não te limites a pedir. Procura 
pensar muitas vezes no que Ela nos ensina a todos. Ela recebeu de Deus graças especiais e 
únicas. Mas não se limitou a recebê-las. Correspondeu sempre de forma generosa e perfeita 
a essas graças. Aliás, Deus deu-Lhas, porque sabia que podia contar com Ela.
 Para isso Ela tece de acreditar. Não penses que foi fácil. Fio muito mais difícil do que 
para qualquer outra pessoas, porque Deus Lhe pediu coisas incompreensíveis. Mas Ela acre-
ditou. E, porque acreditou, confiou. E porque confiou, aceitou tudo o que Deus Lhe pediu, 
também aquilo que era humanamente inexplicável.
 Lembra-te da resposta que Ela deu ao Anjo da Anunciação: “Eis a serva do Senhor, 
faça-se em Mim segundo a vossa palavra!”. E aprende com Ela a dizer “sim” a Deus, sempre 
e em tudo.

Um abraço amigo em nome da equipa de Pastoral Vocacional e Juvenil.
Pe. Juan Noite, SCJ
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Finalmente, voltemo-nos para Maria que deu apoio à pri-
meira comunidade onde “todos tinham os mesmos senti-
mentos e eram assíduos na oração” (Act 1, 14) para que 
Ela ajude a Igreja a ser ícone da Santíssima Trindade no 
mundo de hoje. Um sinal eloquente do amor divino para todas as pessoas. 
Que a Virgem Maria, que respondeu prontamente ao chamamento do Pai, di-
zendo “Eis a escrava do Senhor” (Lc 1, 38), interceda para que no seio do povo 
cristão não faltem os servidores do amor divino, ou seja, sacerdotes que, em 
comunhão com os seus bispos, anunciem fielmente o Evangelho e celebrem 
os sacramentos, cuidem do Povo de Deus, e estejam preparados para anun-
ciar o Evangelho a todas as pessoas. Que a sua ajuda faça crescer nos nossos 
dias o número de pessoas consagradas, que contra a corrente, vivam os con-
selhos evangélicos da pobreza, castidade e obediência, dando profeticamente 
testemunho de Cristo e da sua mensagem libertadora de salvação.

VOLTEMOS-NOS PARA MARIA EIS-ME AQUI  
O abandono a Deus e à sua vontade foi a regra de vida de Ma-
ria. Vemo-l’A no momento da perturbação e da dúvida manter-se 
nesta disposição: “Eis a serva do Senhor; faça-se em mim segun-
do a tua palavra”.
Estas palavras exprimem o abandono, a docilidade à graça, a 

conformidade com a vontade do Senhor... Com esta resposta, com o seu consen-
timento, Maria aceitava a dignidade e a honra de se tornar Mãe do Deus vivo, mas 
também os sofrimentos e os sacrifícios que esta honra implicava.
Maria declarava-se disposta a cumprir a vontade de Deus em tudo, como uma serva. 
Esta disposição é a mais perfeita, é a fonte dos maiores merecimentos e de graças 
maravilhosas.
“Eis a serva” foi a disposição do seu coração em todos os sacrifícios que teve de fazer. 
Aqui se encontra também toda a nossa vocação: eis-me aqui, meu Deus; aqui estou 
pronto a fazer tudo aquilo que me pedis; não tenho outra vontade a não ser a vossa, 
outra regra a não ser a de Vos agradar.

...para ti, a palavra do Pe. Dehon... ...para ti, a palavra do Papa Bemto XVI...

comentário comentário
São do Pe. Dehon para os dehonianos estas palavras que se lêem na sua Regra de 
Vida: “Eis-Me aqui” e “Eis a serva”.
Com a expressão “eis-Me aqui”, o Pe. Dehon refere-se àquilo que a Bíblia nos diz a 
respeito de Jesus ao fazer-Se homem. Não veio por sua iniciativa, por seu gosto ou 
para fazer o que calhasse; veio, porque o Pai O enviou e só para fazer a sua vontade. 
A frase completa é “Eis-Me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade”.
Quanto a Maria, colocou-Se também Ela na mesma atitude 
perante Deus. “O abandono à vontade de Deus foi a sua re-
gra de vida” – observa o Pe. Dehon. Sempre, em todas as cir-
cunstâncias. Essa atitude é aquela que Maria tomou “no mo-
mento da perturbação e da dúvida” (que foi o momento da 
anunciação do Anjo Gabriel) e que exprimiu por estas pa-
lavras que todos conhecemos. O verdadeiro significado 
e alcance dessas palavras está claramente expresso 
no texto. Torna a lê-lo com atenção e procura re-
cordar a sua mensagem especialmente ao longo 
deste mês.

EIS-ME AQUI  VOLTEMOS-NOS PARA MARIA 

O tempo pascal dá-nos um particular 
olhar sobre Maria como aquela que 
acompanhou os apóstolos e a Igreja 
nascente na sua confissão de fé em Cris-
to ressuscitado.
O Sim de Maria e a forma como o viveu 
em todas as circunstâncias da sua vida, 
e particularmente no tempo pascal, seja 
para nós incentivo para podermos fazer 
da Páscoa o tempo do seguimento ale-
gre de Cristo, que continua vivo a ani-
mar as nossas vidas.
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...página vocacional...

Distância e longa ausência prejudicam qualquer amizade, por mais desgostoso que seja 
admiti-lo. As pessoas que não vemos, mesmo os amigos mais queridos, aos poucos se eva-
poram no decurso do tempo até ao estado de noções abstractas, e o nosso interesse por 
elas torna-se cada vez mais racional, de tradição. Por outro lado, conservamos interesse 
vivo e profundo por aqueles que temos diante dos olhos, nem que sejam apenas os ani-
mais de estimação. Tão presa aos sentidos é a natureza humana. Por isso, aqui também são 
sábias as palavras de Goethe: O tempo presente é um deus poderoso. 
Os amigos da casa são chamados assim com justeza, pois são amigos mais da casa do que 
do dono, portanto, assemelham-se antes aos gatos do que aos cães. 
Os amigos dizem-se sinceros; os inimigos o são. Sendo assim, deveríamos usar a censura 
destes para nosso autoconhecimento, como se fosse um remédio amargo. 
Os amigos são raros na necessidade? Não, pelo contrário! Mal fazemos amizade com al-
guém, e logo ele estará em dificuldade, pedindo dinheiro emprestado. 

Arthur Schopenhauer, in 'Aforismos para a Sabedoria de Vida'

Todos nós temos, como Maria, a nossa vocação específica. Mas qual é o nos-
so nível de aceitação, de compreensão, de realização, em comparação com 
Maria?
A vocação de Maria realiza-se no quadro de um entendimento pessoal com 
Deus. Será também para nós o entendimento pessoal com Deus o terreno 
fecundo em que crescerá a nossa vocação específica. E Deus será sempre o 
grande responsável.
A iniciativa é de Deus. Ele saberá resolver uma a uma as dificuldades, as ob-
jecções. Saberá fazê-lo, mesmo se as nossas dificuldades forem, como no caso 
de Moisés, apenas expressão da nossa fraqueza.
Maria mostra-nos, na aceitação da sua vocação uma dupla atitude que a 
acompanhará depois na fase da realização: por um lado disponibilidade in-
condicional e entusiasmo confiante, por outro. No Templo Simeão anuncia-
-lhe que uma espada de dor lhe trespassará a alma. Durante a vida pública de 
seu Filho, manter-se-á à parte. Mas será aos pés da cruz o momento dramáti-
co, a prova suprema da sua disponibilidade.
Ao mesmo tempo, não perderá nunca a coragem; saberá sempre olhar para o 
alto e para a frente com confiança constante. Aos pés da cruz, a sua vocação 
se tornará completamente clara no chamamento a ser também Mãe da Igre-
ja. Vamos encontrá-la depois no Cenáculo na expectativa confiante e alegre 
do Espírito Santo.
Também a nossa vocação específica encontrará nestas duas atitudes – a dis-
ponibilidade incondicional e a confiança corajosa – o segredo da sua plena 
realização. A disponibilidade levar-nos-á a olhar com realismo para as circuns-
tâncias que se forem apresentando. Ser-nos-á necessário adaptar-nos, acre-
ditar e saber esperar. Mas devemos sobretudo olhar para a nossa vocação 
pessoal com toda a confiança e com o entusiasmo que merece toda a inicia-
tiva de Deus.

como maria, 
a nossa vocação específica
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...tema do mês

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) - 2ª parte

4. A alegria do amor
Queridos amigos, a alegria é intimamente ligada ao amor: são dois frutos inseparáveis do 
Espírito Santo (cfr Gal 5,23). O amor produz alegria, e a alegria é uma forma de amor. A beata 
Madre Teresa de Calcutá, fazendo ecoar as palavras de Jesus: "É maior felicidade dar que 
receber!" (At 20,35), dizia: "A alegria é uma rede de amor para capturar almas. Deus ama 
quem dá com alegria. E quem dá com alegria dá mais". E o Servo de Deus Paulo VI escreveu: 
"Em Deus mesmo tudo é alegria, pois tudo é dom" (Exort. ap. Gaudete in Domino, 9 de maio 
de 1975).
Pensando aos vários ambientes da vida de vocês, gostaria de dizer-lhes que amar significa 
constância, fidelidade, ter fé nos empenhos. E este, em primeiro lugar, nas amizades: os nos-
sos amigos esperam que sejamos sinceros, leais, porque o verdadeiro amor é perseverante 
também e, sobretudo, nas dificuldades. E o mesmo vale para o trabalho, os estudos e as 
atividades que desempenham. A fidelidade e a perseverança no bem conduzem à alegria, 
mesmo que ela não seja sempre imediata. Para entrar na alegria do amor, somos chamados 
também a ser generosos, a não nos contentarmos em dar o mínimo, mas a empenhar-nos a 
fundo na vida, com uma atenção especial para com os mais necessitados. O mundo necessita 
de homens e mulheres competentes e generosos, que se colocam a serviço do bem comum. 
Empenhem-se nos estudos com seriedade; compartilhem seus talentos e os coloquem desde 
já a serviço do próximo. Busquem a maneira de contribuir para uma sociedade mais justa e 
humana, onde vocês estiverem. Que toda sua vida seja guiada pelo espírito do serviço, e não 
pela busca do poder, do sucesso material e do dinheiro.
A propósito da generosidade, não posso não mencionar uma alegria especial: aquela que se 
encontra na resposta à vocação de dar toda a vida ao Senhor. Queridos jovens, não tenham 
medo do chamado de Cristo para a vida religiosa, monástica, missionária ou ao sacerdócio. 
Estejam certos que Ele enche de alegria aquele que, dedicando a vida nesta perspectiva, 
responde ao seu envio deixando tudo para permanecer com Ele e dedicar-se de coração intei-
ramente a serviço dos outros. Do mesmo modo, grande é alegria que Ele reserva ao homem 
e à mulher que se doa totalmente um ou outro em matrimônio para constituir uma família e 
tornar-se sinal do amor de Cristo por sua Igreja.
Quero destacar novamente um terceiro elemento para entrar na alegria do amor: fazer cres-
cer em suas vidas e na vida de suas comunidades a comunhão fraterna. Existe uma estreita li-
gação entre a comunhão e a alegria. Não é por acaso que São Paulo escreve sua exortação no 
plural: não se dirige a cada um singularmente, mas afirma: "Alegrai-vos sempre no Senhor" 
(Fil 4,4). Somente juntos, vivendo a comunhão fraterna, podemos experimentar esta alegria. 
O livro dos Atos dos Apóstolos descreve assim a primeira comunidade cristã: "Partiam o pão 
nas casas e tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração" (At 2,46). Empenhem-
-se vocês também a fim que as comunidades cristãs possam ser lugares privilegiados de par-
tilha, de atenção e de cuidado um com o outro.

5. A alegria da partilha
Queridos amigos, para viver a verdadeira alegria é preciso também identificar com atenção 
quem está longe. A cultura atual induz muitas vezes a buscar objetivos, realizações e prazeres 
imediatos, favorecendo mais o inconstante que a perseverança no cansaço e a fidelidade aos 
empenhos.
As mensagens que vocês recebem impulsionam-lhes a entrar na lógica do consumo, proven-
do uma felicidade artificial. A experiência ensina que ter não coincide com a alegria: exis-
tem tantas pessoas que, mesmo tendo tantos bem materiais em abundância, estão sempre 
assombradas pelo desespero, pela tristeza e sentem um vazio na vida. Para permanecer na 
alegria, somos chamados a viver no amor e na verdade, a viver em Deus.
E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes. Por isso, nos foram dadas indicações concretas 
para o nosso caminho: os Mandamentos. Observando-os, nós encontramos a estrada da vida 
e da felicidade. Mesmo que à primeira vista possa parecer um conjunto de proibições, quase 
um obstáculo à liberdade, se os meditamos mais atentamente, à luz da Mensagem de Cristo, 
estes são um conjunto de essenciais e preciosas regras de vida que conduzem a uma existên-
cia feliz, realizada segundo o projeto de Deus.
Quantas vezes, ao contrário, constamos que construir a vida ignorando Deus e Sua vontade 
leva à desilusão, tristeza, sensação de derrota. A experiência do pecado, como a recusa a 
segui-Lo, como uma ofensa à sua amizade, traz sombra aos nossos corações. Mas se às vezes 
o caminho cristão não é fácil e o empenho de fidelidade ao amor do Senhor encontra obs-
táculos ou registra quedas, Deus, em sua misericórdia, não nos abandona, mas nos oferece 
sempre a possibilidade de retornar a Ele, de nos reconciliarmos com Ele, de experimentarmos 
a alegria do Seu amor que perdoa e acolhe novamente. Queridos jovens, recorram sempre ao 
Sacramento da Penitência e da Reconciliação! Este é o Sacramento da alegria reencontrada. 
Peçam ao Espírito Santo a luz para saber reconhecer seus pecados e a capacidade de pedir 
perdão a Deus, recebendo este Sacramento com freqüência, serenidade e confiança. O Se-
nhor abre sempre Seus braços a vocês, vos purificará e vos fará entrar em Sua alegria: Haverá 
alegria no céu mesmo que por um só pecador que se converte (cfr Lc 15,7).

6. A alegria nas provas
Por fim, porém, poderá permanecer em nosso coração a pergunta se realmente é possível 
viver na alegria mesmo em meio a tantas provas da vida, especialmente as mais dolorosas e 
misteriosas, se realmente seguir o Senhor, confiar-nos a Ele, temos sempre felicidade.
A resposta pode vir-nos de algumas experiências de jovens como vocês que encontraram 
justamente em Cristo a luz capaz de dar força e esperança, mesmo em meio às situações 
mais difíceis. O beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925) experimentou tantas provas em sua 
breve existência, entre elas, uma relacionada à sua vida sentimental, que o feriu de maneira 
profunda. Justamente esta situação, escreve a sua irmã: "Você me pergunta se estou alegre; e 
como não poderia ser? A fé me dará sempre força para ser alegre! Todo católico não pode não 
ser alegre... A finalidade para a qual fomos criados nos mostra que o caminho está repleto 
de muitos espinhos, mas não um caminho triste: esse é a alegria mesmo em meio às dores" 
(Carta à irmã Luciana, Torino, 14 de fevereiro de 1925). E o beato João Paulo II, apresentando-
-o como modelo, dizia dele: "era um jovem de uma alegria contagiante, uma alegria que 
superava tantas dificuldades de sua vida" (Discurso aos jovens, Torino, 13 de abril de 1980).
Mais próxima a nós, a jovem Chiara Badano (1971-1990), recentemente beatificada, experi-
mentou como a dor pode ser transfigurada pelo amor e ser misteriosamente habitada pela 
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...uma vida, um testemunho...alegria. Aos 18 anos de idade, num momento em que o câncer a fazia particularmente sofrer, 
Chiara rezou para que o Espírito Santo intercedesse pelos jovens de seu Movimento [Movi-
mento dos Focolares]. Antes de sua cura, pediu a Deus que iluminasse com Seu Espírito todos 
aqueles jovens, dando a eles a sabedoria e a luz: "Foi mesmo um momento de Deus: sofria 
muito fisicamente, mas a alma cantava" (Carta de Chiara Lubich, Sassello, 20 de dezembro de 
1989). A chave de sua paz e sua alegria era a completa confiança no Senhor e a aceitação tam-
bém de sua doença como misteriosa expressão de Sua vontade para o seu bem e de todos. 
Repetia sempre: "Se você quer, Jesus, eu também quero".
São duas simples testemunham entre tantas que mostraram como o cristão autêntico não 
é nunca desesperado e triste, mesmo diante das provas mais duras e mostram que a ale-
gria cristã não é uma fuga da realidade, mas uma força sobrenatural para enfrentar e viver 
as dificuldades cotidianas. Sabemos que Cristo crucificado e ressuscitado está conosco, é o 
amigo sempre fiel. Quando participamos de seus sofrimentos, participamos também de suas 
alegrias, Com Ele e Nele, o sofrimento é transformado em amor. E lá se encontra a alegria (cfr 
Col 1,24).

7. Testemunhas da alegria
Queridos amigos, para concluir, gostaria de exortar-lhes a serem missionários da alegria. Não 
se pode ser feliz se os outros não são: a alegria, portanto, deve ser compartilhada. Vão e 
contem aos outros jovens a alegria de vocês por terem encontrado aquele tesouro precioso 
que é o próprio Jesus. Não podemos guardar para nós a alegria da fé: para que esta possa per-
manecer conosco, devemos transmiti-la. São João afirma: "O que vimos e ouvimos, isso nós 
anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco... Estas coisas vos escrevemos, 
para que o vossa alegria seja plena. (1Jo 1,3-4).
Muitas vezes é descrita uma imagem do cristianismo como de uma proposta de vida que opri-
me a nossa liberdade, que vai contra nosso desejo de felicidade e de alegria. Mas esta não 
corresponde à verdade! Os cristãos são homens e mulheres realmente felizes porque sabem 
que nunca estão sozinhos, mas estão sempre apoiados pelas mãos de Deus! Cabem, sobretu-
do, a vocês, jovens discípulos de Cristo, mostrar ao mundo que a fé leva a uma felicidade e a 
uma alegria verdadeira, plena e duradoura. E se o modo de viver dos cristãos parece às vezes 
cansativo e chato, testemunhem vocês por primeiro a alegria e a felicidade da fé de vocês. 
O Evangelho é a boa nova que Deus nos ama e que cada um de nós é importante para Ele. 
Mostrem ao mundo que é mesmo assim!
Sejam, portanto, missionários entusiasmados pela nova evangelização! Levem àqueles que 
sofrem, àqueles que buscam, a alegria que Jesus quer doar. Levem-na para suas famílias, em 
suas escolas e universidades, nos lugares de trabalho e nos grupos de amigos, lá onde vivem. 
Vocês verão que essa é contagiosa. E receberam o cêntuplo: a alegria da salvação para vocês 
mesmos, a alegria de ver a Misericórdia de Deus operando nos corações.
No dia do seu encontro definitivo com o Senhor, ele poderá lhe dizer: "Servo bom e fiel; já 
que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor!" (Mt 25,21).
A Virgem Maria vos acompanhe neste caminho. Ela acolheu o Senhor dentro de si e anunciou 
com um canto de louvor e de alegria, o Magnificat: "Minha alma glorifica o Senhor, meu espí-
rito exulta de alegria em Deus, meu Salvador" (Lc 1,46-47). Maria respondeu plenamente ao 
amor de Deus dedicando sua vida a Ele num serviço humilde e total. É chamada de "a causa 
da nossa alegria", porque ela nos deu Jesus. Que Ela vos introduza nesta alegria que ninguém 
vos poderá tirar!

A verdade é aquilo que todo o homem precisa para viver e que 
ele não pode obter nem adquirir de ninguém. Todo o homem 
deve extraí-la sempre nova do seu próprio íntimo, caso con-
trário ele arruina-se. Viver sem verdade é impossível. A verda-

de é talvez a própria vida. 

Franz Kafka, in 'Conversas com Kafka'
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* Se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. (Jesus)

* Entreguemo-nos inteiramente a Jesus; dêmos-lhe todo o nosso coração, toda a 
nossa vida, todo o nosso tempo. Dêmo-nos sem reserva. (Padre Dehon)

* Metem dó aqueles que se atormentam para encontrar a arte de amar a Deus e não 
sabem que só há uma e simplicíssima: amá-l’O. (S. Francisco de Sales)

* Rezar quer dizer subir; subir à primeira fonte de todas as coisas: do ser, do pensar, 
do agir, do gozar. (Paulo VI)

* O homem pode estar luxuosamente vestido, mas se não tem consciência da sua 
dignidade e atribui apenas ao luxo a sua grandeza, na realidade é um miserável que 
só tem o valor daquilo que veste. (A. Riboldi)

* Não se vê senão com o coração. O essencial é invisível aos olhos. (A. de Siant-
-Exupéry)

* Logo que a estrela venha indicar-te o caminho, despacha-te: há que temer que a luz 
se apague. (S. João Clímaco)

* Devemos fazer todas as coisas como as faria Jesus; como quereríamos tê-las feito, 
em presença do tribunal de Deus; como se fosse a última da nossa vida; como se não 
tivéssemos mais nada para fazer. (S. José Cafasso)

* A caridade é o princípio e o fim que deve orientar todo o nosso agir. (B. Isaac - séc. XII)

* Onde não entra o pobre, não entra Cristo. (A. Paoli)

1. Palavras do Pe. Dehon
a) Segundo o que diz o Pe. Dehon, qual a regra de vida de Maria?
b) O que exprimem as palaras “Eis a serva do Senhor! Faça-se em mim segun-
do a tua vondade”?

2. Palavras do Papa
a) Qual a importância de Maria na primeira comunidade?
b) Comenta a seguinte afirmação: “Voltemo-nos para Maria (…) para que Ela 
ajude a Igreja a ser ícone da Santíssima Trindade no mundo de hoje. Um sinal 
eloquente do amor divino para todas as pessoas.”

3. Página Vocacional
a) Qual o terreno fecundo em que crescerá a nossa vocação específica?
b) Em que atitudes se encontra o segredo da realização da nossa vocação 
específica?

 4. Tema do Mês
a) Quais são os dois frutos insepoaráveis do Espírito Santo?
b) A certa altura na mensagem o papa diz que “para viver a verdadeira 
alegria é preciso também identificar com atenção quem está longe”. O que 
quererá dizer com isto?
c) Porque é importante recorrer sempre ao sacramento da Penitência e da 
Reconciliação?
d) O papa fala-nos do testemunho de uma jovem Chiara Badano, recente-
mente beatificada. Qual a importância do seu testemunho?
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Contacto com os pré-seminaristas dehonianos
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1. 19 e 20 de MAio – enconTro de pré-seMinArisTAs

Este encontro será realizado no Colégio Missionário. Tal como ha-
bitual a chegada é no sábado, dia 19 de Maio entre as 10h e as 
11h. Finalizará 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 
esquecendo os produtos de higiene, roupa e calçado para cami-
nhada.
Neste encontro faremos uma caminhada na tarde de sábado, por 
isso tragam calçado apropriado para uma caminhada. Será uma 
caminhada fácil, sem grandes subidas nem descidas.
Também não esqueçam o cartão de pré-seminarista, “Livro de Fi-
delidade”, o RRR preenchido, como também o vosso livro de leitu-
ra 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.

2. 28 de Junho A 1 de Julho – esTágio de AdMissão

No próximo “Em Frente” virão os pormenores desta actividade.


