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Editorial
Estimados jovens, salesianos, formandos, vocacionados e simpatizantes da Família Salesiana; o Noviciado Sagrado Coração de Jesus, com muita alegria, apresenta para
vocês a IV EDIÇÃO da Revista CHAMA-LÊ que tem como tema a “Santidade no cotidiano”. Nesta edição vamos ficar por dentro das principais notícias da igreja e da congregação
salesiana. Destacamos no “Ecclesia Mundi” a visita do 10º sucessor de Dom Bosco à Canção
Nova, a convocação dos jovens feitas pelo Papa Francisco ao vaticano, as intenções do Pontífice e a canonização dos protomártires do Brasil.
O artigo principal foi escrito pelo jovem Leandro Pinho da Paróquia São Luiz
Gonzaga da cidade de Ivinhema-MS. Ele escreve o testemunho de santidade do irmão
salesiano Ludovino da Inspetoria São João Bosco, mesmo com os seus 94 anos, ele não
perdeu o espírito e o coração oratoriano.
O noviço Jameo Tseretomoweg compartilha o trabalho salesiano entre os povos indígenas na Missão Salesiana do Mato Grosso.
Na seção “Aconteceu”, vocês ficam por dentro das principais atividades realizadas pelos noviços. Na última página poderão assistir o vídeo vocacional do noviço Antônio Veiga
(Neto)!
Boa leitura e reflexão!
Noviço Gustavo Sousa (BMA)

Aniversariante
Nome: Vanderlei Tonani
Idade: 19 anos
Naturalidade: Marechal Floriano- ES
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Se liga na história
Fio de Santidade

paz!

Querida e amada juventude salesiana, graça e

Deparamo-nos com essa grande maravilha, a
de descobrir-nos amados por Deus que nos faz abraçar
uma vida profundamente feliz, onde a vontade de melhorar, de buscar novos caminhos irradia e toma conta
da nossa vida. Queridos jovens aprendemos aqui que
a vida é um grande fio condutor, que nos apresenta o
caminho da santidade, esta é uma nova maneira de
viver, ser feliz e o mais importante fazer outros felizes,
com as coisas simples da vida. Ao passo que somos felizes descobrimos o significado da palavra “santificar”,
santificar: queridos jovens é envolver o tempo, santificar é você trazer as alegrias, duvidas, inquietações da
sua vida para o contexto do sagrado é você descobrir
que o processo de santificação em nossas vidas é um
constante movimento, que faz com que em cada momento da história os santos nasçam de acordo com o
contexto que estão inscritos é mostrar que o Espirito
Santo não se cansa de mover o tempo, não se cansa de
mover a história, não se cansa de mover as pessoas,
porque o seu objetivo é suscitar essa paixão pela vida
no coração de todas as pessoas. De uma maneira que
agora é bonito imaginarmos que hoje o Espirito Santo
está olhando para cada um de nós e espera que essa
santidade brote neste nosso jeito de ser.
Amados jovens trago uma certeza de que os
grandes santos do futuro, serão vocês que estão lendo
este texto, são vocês que aos finais de semana estão a
se alegrar em nosso oratório. Acredito que vocês estão
surpresos com tudo isso! Mas santidade é isso, meus
queridos: um processo de transformação do coração
humano a semelhança ao coração de Jesus. Deus não
nos pede
para sermos perfeitos em grandes coisas, mas nos pede

para sermos perfeitos no amor e na alegria. A santidade já esta aí, dentro de cada um de nós, mas carece que
a cultivemos para que brote e de frutos.
Poderia dar modelos de grandes santos a vocês, mas prefiro vos transmitir um exemplo de santidade que muitos conhecem, que mesmo sem perceberem
este santo está inserido na vida de muitos jovens. Este
santo chama-se Ir. Ludovino, mesmo que sua presença seja simples e silenciosa no oratório, o seu coração
deseja ardentemente, que você que agora está lendo
se torne o santo (a) de nossos tempos. Ir. Ludovino
grande amigo da semente chamada “santidade” que
ajuda a nossa santidade chegar a sua totalidade e com
todo potencial. Ir. Ludovino um homem com o coração totalmente envolvido pelos jovens, com o coração
totalmente mergulhado no Senhor e por descobrir-se
amado por Deus, transmite a todos esse mesmo amor.
Um homem que não vive mais longe do seu Senhor,
que durante o dia reza inúmeros rosários pela santificação da juventude, homem que no seu silêncio e na
simplicidade da vida se torna totalmente realizado e
feliz.
E você deseja ser santo? Se sua resposta for positiva, não tenha vergonha de viver sua juventude de
uma maneira diferente, sendo feliz e tornando outros
felizes, amando e dando aos outros a oportunidade de
serem amados, de viver tendo descoberto o grande tesouro da vida que é sentir-se amado por Deus e dizer a
todos que esse amor é capaz de transformar uma vida.
Leandro Pinho (Jovem da Paróquia São Luiz
Gonzaga-MS)
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Ecclesiae mundi
https://www.
youtube.com/
watch?v=M9_
kMaiyPTw
Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=M9_kMaiyPTw

Data: 03/10/2017-Rádio Vaticano

INTENÇÕES DO PAPADIREITOS DOS TRABALHADORES E DESEMPREGADOS
“Devemos recordar sempre a dignidade e os
direitos dos trabalhadores, denunciar as situações nas quais
se violam esses direitos, e ajudar a que contribua para um
autêntico progresso do homem e da sociedade.
Peçamos, irmãos, pelo mundo do trabalho, para
que a todos se possa assegurar o respeito e a proteção de
seus direitos e que aos desempregados se dê a oportunidade
de contribuírem com o trabalho para a construção do bem
comum”.
REITOR-MOR DOS SALESIANOS
VISITA A CANÇÃO NOVA

https://www.
youtube.com/
watch?v=vmpcVCoKL4

“O Reitor-Mor é o cargo máximo da
Congregação religiosa dos Salesianos. É também o título
direto do sucessor de São João Bosco. Atualmente esta
missão é ocupada pelo Pe. Ángel Fernández Artime, que
visitou a Canção no dia 19 de outubro de 2017”.

Confira!

https://www.youtube.com/
watch?v=vmp-cVCoKL4
Data: 19/10/2017- Canção Nova

PAPA CANONIZA PRIMEIROS MÁRTIRES DO BRASIL

https://www.
youtube.com/
watch?v=SnPxXuWDEGk
Confira!

https://www.youtube.com/
watch?v=SnPxXuWDEGk

Data: 15/10/2017- Rádio Vaticano

A Igreja tem 35 novos Santos, e entre eles,
30 brasileiros. Em cerimônia presidida pelo Papa
Francisco na manhã do dia 15 de outubro na Praça São
Pedro, foram canonizados os mártires de Cunhaú e
Uruaçu, os Protomártires do México – considerados os
primeiros mártires do continente americano -, além
do sacerdote espanhol Faustino Míguez, fundador do
Instituto Calasanzio, Filhas da Divina Pastora, e do Frade
Menor Capuchinho italiano Angelo d’Acri.
PAPA CONVOCA JOVENS AO VATICANO
“O Papa Francisco anunciou que de 19 a
24 de março de 2018, a Secretaria Geral do Sínodo
dos Bispos convocou uma reunião pré-sinodal à qual
estão convidados jovens de diferentes partes do mundo:
jovens católicos e jovens de diversas confissões cristãs e
de outras religiões; também jovens que não creem”.

https://www.
youtube.com/
watch?v=FbB_
gzgQZ5I
Confira!

https://www.youtube.com/
watch?v=FbB_gzgQZ5I
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Data: 04/10/2017- Rádio Vaticano

Tá ligado!

OS MISSIONÁRIOS SALESIANOS ENTRE OS POVOS: XAVANTES E BOROROS
A missão salesiana tem uma gran-

Para o povo, essa variedade cultu-

de história de presença constante junto

ral é um grande instrumento de educação

aos destinatários: os indígenas. Por isso,

e de evangelização; Xavantes e Bororos

expresso uma gratidão aos missionários

encontraram na missão salesiana uma

estrangeiros e brasileiros.

presença amiga. Destaco a presença im-

Os salesianos da Inspetoria de

portante dos missionários salesianos nas

Campo Grande, atendem pastoralmente

comunidades de Sangradouro, Meruri e

os povos xavantes e bororos, comunida-

São Marcos, isso prova que “ Dom Bosco

des indígenas culturais e históricas que se

está vivo nas comunidades indígenas”.

localizam no território do Estado de Mato
Grosso. Estas etnias estão distantes da
missão urbana. Portanto, salesianos missionários desenvolvem um importante tra-

Noviço Jameo Tseretomowe Aihoro’we(BCG)

balho com os indígenas, principalmente
na educação escolar.
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Aconteceu!
NOVIÇOS E SALESIANOS VISITAM SÃO JOÃO DEL REI-MG
Nos dias 19 a 21 de outubro de 2017, os noviços com
os formadores fizeram um belo passeio turístico por São João
del Rei – MG. Encontraram-se com D. Célio na Cúria, visitaram as principais igrejas (inclusive a Catedral Basílica de Nossa
Senhora do Pilar), após o passeio se confraternizaram com
outros Salesianos que residem no Santuário São João Bosco.

NOVICIADO REALIZA RETIRO MENSAL COM A
COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG
No dia 23 de outubro, as comunidades salesianas de São João
Del Rei-MG e Barbacena-MG realizaram como de costume o retiro
mensal. A temática do retiro tratou sobre o espírito missionário salesiano e através de alguns escritos recordaram a primeira expedição
missionária salesiana, enviada por Dom Bosco em 1875.

SALESIANOS PARTICIPAM DO DIA NACIONAL DA
JUVENTUDE NA DIOCESE DE SÃO JOÃO DEL REI
No dia 16 de outubro de 2017, pe. José Paulino, assistente
Wellington e o noviço indígena xavante, Jameo, participaram da comemoração do Dia Nacional da Juventude da diocese de São João Del
Rei na cidade de Madre de Deus-MG. Os salesianos fizeram animação
vocacional e contribuíram nas oficinas do evento.

NOVICIADO REALIZA O PRIMEIRO DIA DO TRÍDUO
MENSAL PARA A PROFISSÃO
No dia 31 de outubro, memória mensal de São João Bosco, a
comunidade salesiana do noviciado celebrou o primeiro dia do tríduo mensal para a primeira profissão religiosa dos noviços. Conduzida pelo assistente, a novena retratou o tema: Místicos temática do
27º Capítulo Geral da Congregação Salesiana.
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Curta nossa Fanpage!.
https://www.facebook.com/NoviciadoSagradoCoracaodeJesus/

Entretenimento
“Com o passar do tempo Dom Bosco
foi fundando casas, escolas e colégios.
Sendo todos veteranos acolheu os
jovens abandonados Fundou os Salesianos’’.

um rá“Em rápido rapto,
três rapido rato raptou
rastros.”
tos sem deixar

Fonte: Centro Educacional dom Bosco

Charada
“O que é o que é que depois de ficar muito tempo
na geladeira continua quente?”

“Se vês que essa é a
vontade do Senhor, estou pronta
para ir”
(25 de novembro dia da
venerável Mamãe Magarida )

-me

ajuda
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Vocação um desafio
de amor
Venha ser

Salesiano

Confira o
testemunho!

AQUI!

https://www.youtube.com/watch?v=K3L1oSwj9Ps

Mais informações: (062) 99851-7902

