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editorial
Estimados jovens, salesianos, salesianas, formandos, vocacionados e simpatizantes da Família Salesiana; o Noviciado Sagrado Coração de Jesus, com muito jubilo,
apresenta para vocês a V Edição da Revista Chama-Lê, tem como tema “Mas, o Senhor
Virá!”.
Destacamos no artigo principal, o espírito que o natal proporciona em nossas vidas em especial dos jovens. Sendo verdadeiros cristãos, estamos à espera do Emanuel,
do Deus conosco, que se faz presente entre nós.
Na secção “Ecclesia Mundi” realçamos a importância do dia Mundial dos Pobres. O
Santo Padre, o Papa Francisco, apresentou em uma frase o significado deste dia: “Meus
filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade”.
Igualmente, nesta edição vocês vão poder conferir um artigo preparado de uma
forma toda especial pelo noviço Vanderlei Tonani sobre a nossa paixão nacional: o futebol, em suas mais variadas dimensões.
O “Aconteceu” está recheado com as principais atividades realizadas pelos noviços e na última página vocês poderão assistir a dois vídeos vocacionais, estrelados pelo
noviço Luiz Fernando de Oliveira e pela postulante Bruna Rodrigues Lobo. Não percam!
Desejamos a todos uma boa leitura e uma ótima reflexão!
								Noviço Vanderlei Tonani (BBH).

Aniversariante
Walter Felipe
Idade: 22
Naturaridade: Belém -PA
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Se liga na história

Está à nossa porta, mais um Natal!
Tempo litúrgico que nos lembra o supremo
Amor de Deus pelo ser humano... da nobreza de sua Bondade e do tamanho de sua
Misericórdia. Natal é tempo de experimentar
o Amor Bom e Misericordioso de um Deus
que é Pai.
Natal fala-nos de presente. Presente oferecido pelo comércio? Não! Presente que nos mergulha na plenitude da vida.
Presente que nos foi doado gratuitamente,
só por amor. O maior PRESENTE de Natal
é JESUS, o Filho de Deus, o nosso Irmão
mais velho, o nosso Salvador.
E neste Natal de 2017, Jesus, o Senhor, virá novamente? Este inigualável Presente será dado outra vez? Na realidade,
para mim, para você, para nós que cremos
como Ele mesmo nos ensinou, Ele não virá,
Ele está em mim, em você, está no meio de
nós.

Só que no mundo da indiferença em
que vivemos, a presença de Jesus se torna um constante voltar, um vir novamente
como memória nova, no desejo de ocupar
o seu devido espaço no coração humano, o
PRIMEIRO LUGAR!
Que lugar Jesus ocupa em nossa vida hoje?
Mas, Ele virá, recordando a todos que
somente Nele, se encontra o real sentido da
vida.
Que este Natal nos ajude a acolher
Jesus como o maior Presente do amor de
Deus Pai, tornando-nos também um presente bonito para os outros.
Então Ele virá a partir de nós!
Que o seu Natal meu querido(a) jovem seja na Fé, na Esperança e fazendo a
experiência do Amor.
Irmã Ana Maria Ribeiro Fernandes –
Fma - Salesiana
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Ecclesiae mundi
INTENÇÕES DO PAPA PARA O MÊS DE NOVEMBRO- TESTEMUNHAR O EVANGELHO NA ÁSIA
“O que mais me impressiona da Ásia é a variedade de seus povos, herdeiros
de antigas culturas, religiões e tradições. Neste continente onde a Igreja é uma minoria, o
desafio é apaixonante. Devemos promover o diálogo entre religiões e culturas. O diálogo
é uma parte essencial da missão da Igreja na Ásia. Peçamos pelos cristãos da Ásia, para
que favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão mútua, especialmente com aqueles
que pertencem a outras religiões”.

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

https://www.youtube.com/watch?v=PG-4g8_9Za0

PAPA OFERECE ALMOÇO ESPECIAL PARA 2 MIL
PESSOAS
“No dia 19 de novembro de 2017, o Papa Francisco celebrou o primeiro Dia Mundial dos Pobres. O
Pontífice presidiu a missa para mais de mil pessoas
desfavorecidas na Basílica de São Pedro. Depois, ofereceu a elas um almoço”.

OS APOSENTOS DE DOM BOSCO
“A primeira construção feita no Oratório de Valdocco foi
em favor dos meninos; a partir de 1853 Dom Bosco escolheu para
si um pequeno quarto no terceiro andar. Os ambientes sucessivos
foram levantados em 1876-1877”.

http://boletimsalesiano.org.br/index.
php/noticias-bs/
item/8546-padre-reginaldo-lima-
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http://www.infoans.org/
pt/secoes/galeria-de-fotos/item/4334-italia-os-aposentos-camerette-

REITO-MOR NOMEIA PADRE REGINALDO LIMA NOVO VIGÁRIO DA INSPETORIA SÃO DOMINGOS SÁVIO
“O Reitor-mor nomeou o padre Reginaldo Lima Cordeiro
como novo vigário da Inspetoria São Domingos Sávio (Inspetoria
Salesiana Missionária da Amazônia - ISMA), com sede em Manaus, AM. Padre Reginaldo é de origem indígena da etnia Arapasso e é salesiano desde 2002”.

Tá Ligado!
FUTEBOL É A NOSSA PAIXÃO

Futebol é muito mais do que um simples jogo,
é arte, é amor, é sentimento e é dedicação. O futebol
para nós brasileiros, se destaca em nossos gigantes
clubes que geram ao mesmo tempo amor e tristeza,
esta última gerada principalmente na perca de um
clássico. O futebol é a principal modalidade esportiva
do Brasil, é a principal paixão dos torcedores, seja do
norte ao sul do leste ao oeste. É comum encontrarmos torcedores usando as camisas dos seus times
de coração pelas ruas, seja em outros países ou até
dentro de comércios e de certas instituições. Vemos
muitos destes torcedores pesquisando notícias na
internet, nos jornais e revistas para saber como foi
a última rodada do campeonato, quem o time contratou, quem é o novo treinador. É uma paixão que
movimenta não só dinheiro, mas a emoção de vários
torcedores.
O futebol não é um esporte que somente fica
nos estádios. Toda paixão envolvida pelos seus torcedores faz com que destaquem o seu amor de várias formas.
No Futebol há bordões que são diariamente
utilizados em nossa linguagem “cultural-esportiva”,
lembremo-nos de quantas vezes já ouvimos ou falamos algumas expressões e bordões como as do

grande narrador Galvão Bueno: “haja coração”, “Olha
o que ele fez, olha o que ele fez.!”, ou até as vezes,
“Dramáááááático”. De fato, ao observar as partidas
de futebol, é comum ver vários torcedores cantando, sorrindo, apostando, brigando etc., tudo movido
pelas emoções atribuídas a seus clubes. Faço uma
pequena análise sobre essas brigas que fogem completamente do amor para a rivalidade que causa além
de feridos, até mesmo, morte de pessoas inocentes.
Demasiadas vezes essas emoções exageradas são
os causativos do fanatismo que contribui para rivalidade entre torcedores e as famosas brigas em arquibancadas e nas ruas entorno do estádio.
Contudo o futebol está na rotina de muitas
pessoas, gerando lucro financeiro, e principalmente
faz nascer amizades e eleva as emoções de seus
torcedores nas alturas. É uma paixão que não cala o
coração.
_____________________
*Baseado na análise feita por Glenda Bastos, publicitária formada pela Universidade Federal do Espírito
Santo.
n. Vanderlei Tonani (BBH)
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ACONTECEU!
V ACAMP BOSCO É REALIZADO NA CIDADE DE
BARBACENA – MG

V ACAMP BOSCO É REALIZADO NA CIDADE DE BARBACENA – MG
Nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2017, aconteceu na Casa de Retiro dos Salesianos o
V ACAMP BOSCO com o tema: Juventude, Igreja e Missão.
O ACAMP BOSCO busca, por meio de atividades lúdicas vividas na perspectiva da Pedagogia Salesiana, apresentar aos jovens a oportunidade de fazerem uma
experiência de Deus e refletirem sobre a necessidade de os jovens serem os protagonistas
de suas próprias histórias. Foram cerca de 170 pessoas envolvidas, entre eles: jovens,
assessores e voluntários que contribuíram para o acontecimento dessa atividade.

NOVIÇOS ENTREGAM PEDIDOS PARA A
1ª PROFISSÃO RELIGIOSA.
No dia 26 de novembro de 2017, os noviços entregaram perante os jovens, na celebração eucarística do V ACAMP BOSCO, o
pedido em vista da profissão religiosa. Foram comoventes a reação e
a alegria dos jovens em poder participar deste momento tão especial
na vida vocacional dos noviços.

NOVICIADO REALIZA O SEGUNDO DIA DO TRÍDUO
MENSAL PARA A PROFISSÃO
No dia 30 de novembro, memória mensal de São João
Bosco, a comunidade salesiana do noviciado celebrou o segundo dia do tríduo mensal para a primeira profissão religiosa dos
noviços. O tríduo teve como tema: Profetas da Fraternidade,
temática baseada no 27º Capítulo Geral da Congregação Salesiana.

NOVICIADO CELEBRA O ANIVERSÁRIO DO
NOVIÇO WALTER FELIPE
No dia 30 de novembro, a comunidade salesiana do noviciado celebrou com muita alegria o 22º aniversário do noviço
Walter Felipe (BMA). Ele ficou muito contente com as manifestações de carinho. Na ocasião os seus familiares lhe desejaram
felicitações através de um vídeo que foi transmitido durante as
homenagens.
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Cuta nossa Fanpage!

https://www.facebook.com/NoviciadoSagradoCoracaodeJesus/

ENTRETERIMENTO
r da
“Assim como fundado
otetor
Congregação Salesiana e pr
humada juventude da população
e as
na Abriu os olhos da igreja
irmãs salesianas”
al dom Bosco
Fonte: Centro Educacion

Cacá
“O que é que
caquer? Cacá quer
que
qui. Qual caqui
Cacá
Cacá quer?
qui..”
quer qualquer ca

Charada
“Dois textos eram incompletos e estavam
participando de alguns campeonatos de
futebol, o que um disse pro outro?”

“Os espinhos da vida se transformam
em flores por toda a eternidade.”
Dom Bosco

Envie os seu vídeo e sua foto para o nosso
whatsApp:
(067) 99105-1388
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https://www.youtube.
com/watch?v=LcYgeaMrh_A

acompanhe o
Testemunho
vocacional

