


 
 Queridos jovens, Salesianos, formandos, vocacionados e demais membros da nossa Família Salesiana. O Novicia-
do Sagrado Coração de Jesus, constituído por noviços das inspetorias de São Domingos Sávio (BMA), São João Bosco (BBH) e San-
to Afonso Maria de Lygório (BCG), é portador do meio de comunicação virtual mais utilizado no mundo: “Facebook- Fan Page”. Por 
meio dele, transmitimos as principais notícias da nossa comunidade. Todavia, sentimos a necessidade de um “mecanismo” mais for-
mativo, sistemático e sintético com uma linguagem simples e interativa. Nesse sentido, surgiu-se a ideia de propor a vocês essa revista
Com muita alegria, apresentamos a REVISTA CHAMA-LÊ.

 1.NOME DA REVISTA: Os jovens do nosso oratório são acostumados dizer: “Eaí galera vamos para o Salê?” ou “Noviço vai ter 
Salê sábado?”. Salê é uma forma abreviada e familiar deles resumirem o nome “SALESIANOS”. Com isso, pensamos em abreviar ainda mais 
essa palavra. Assim surgiu a expressão “LÊ”. Por sua vez, a palavra “CHAMA” foi escolhida por causa de sua profunda relação com a pala-
vra chamado, muitas vezes utilizada no contexto de discernimento vocacional. Unindo essas duas palavras, surgiu a expressão “CHAMA-LÊ”.
 2.ORGANIZAÇÃO: A organização é feita pelos próprios noviços com o apoio dos salesianos da comunidade. 
 3.PUBLICAÇÕES: As publicações serão mensais. 

 A EDIÇÃO:
 Por ser a primeira, esta edição tem uma característica de apresentação tanto dos noviços como também dos salesianos. Nas primeiras 
páginas realizamos uma breve apresentação de todos os membros da comunidade religiosa do noviciado. Nas páginas seguintes, você se conectará 
com algumas notícias da Igreja e da Família Salesiana: “Ecclesia Mundi”.O artigo principal foi escrito pelo noviço Luiz Fernando (Luizão). Ele 
conta como é vivenciada a devoção do Sagrado Coração de Jesus na Congregação Salesiana.
 Na seção “Aconteceu”, vocês ficam por dentro das principais atividades realizadas pelos noviços e no “Entretenimento” pode se divertir 
e interagir conosco. Igualmente, poderá descobrir um pouco mais de nossa história vocacional por meio de um vídeo feito por um de nós noviços! 
Espero que gostem!
Boa leitura e reflexão! 
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 No mês de junho celebramos a Sole-
nidade do Sagrado Coração de Je-

sus. É uma grandiosa festa que a Igreja Católi-
ca vive para fazer presente o infinito amor de 
Deus Pai pôr nós através de seu Filho Jesus, que 
com um coração grandioso abraçou a todos nós.
Falar de um coração de amor, é recordar de Dom 
Bosco, Apóstolo da juventude, nosso Pai e Mestre. 
Ele, em sua juventude, quando entrou no seminário, 
cultivou em seu coração uma semente devocional ao 
Sagrado coração de Jesus. Regando essa semente 
diariamente, enraizou-a em seu coração, e já não 
quis mais, guardar o amor de Deus para si, era ne-
cessário espalhar esse amor a todos, principalmen-
te com aqueles que tanto amou: os jovens mais po-
bres e abandonados. Compartilhava o amor de Deus 

com as almas, só lhe importava que fossem jovens. 
 Dom Bosco era desejoso de um cora-
ção manso e humilde como o de Jesus, com 
isso poderia amar os jovens e ajuda-los a dar 
os passos necessários para uma vida melhor.   
O amor do padre João Bosco por Jesus, con-
cedeu-lhe uma grande e importante missão. Foi 
chamado pelo Papa Leão XIII no Vaticano, que o 
pediu para dar continuidade a construção da ba-
sílica do Sagrado Coração de Jesus em Roma. Ele 
aceitou, porém com a uma única condição: o Papa 
deveria abençoar a sua sociedade, a Congrega-
ção Salesiana. O Papa aceitou e assim foi feito. 
 Passados poucos anos a basílica em Roma 
ficou pronta. Após a morte de Dom Bosco, seu su-
cessor Bv. Padre Miguel Rua, consagrou em 1899, 
a Congregação Salesiana, ao Coração de Jesus, 
também sem demora, dedicou as casas de Novicia-
dos espalhadas pelo mundo ao Sagrado Coração 
de Jesus, Ele seria o padroeiro, protetor e supre-
mo exemplo de amor e humildade, assim conduzi-
ria os futuros Salesianos a serem bons Pastores.
Nós, damos continuidade a essa devoção, pois como 
Dom Bosco e Dom Rua, temos esse desejo de um coração 

manso e humilde, de levar amor àqueles que mais   
necessitam e também por aqueles que mais amamos.
 Há quem diga que nas casas de Novicia-
do, podemos notar sua presença pelos corredo-
res, sempre sorrindo e com a mão no coração re-
cebendo a cada um que deseja estar junto dele. 
Se tiveres a sorte poderá vê-lo no alto da capela 
ou sentado pelos jardins esperando alguns de 
seus amados filhos, inclusive os jovens que Ele 
tanto ama, para poder ouvi-los e aconselhá-los.
Caso encontre por ai no pátio do oratório 
um coração cheio de amor, mansidão, humil-
dade, e confiança, acredite, pode ser o pró-
prio Cristo que quer lhe falar ao coração. 
 Agradeça a Jesus Cristo pôr seu amor, peça 
força e deseje sempre um coração semelhante ao 

d’Ele, assim com mansidão e humildade, poderás ou-
vir melhor o teu chamado e trazer mais esperan-
ça ao mundo, à sua casa, aos amigos e a si mesmo. 
Seja alegre e cumpra bem os seus deveres para 
com Deus e com a escola e quando necessário vi-
site o Sagrado Coração de Cristo confesse e sin-
ta esse infinito amor que corre em seu coração.
e cumpra bem os seus deveres para com Deus e 
com a escola e quando necessário visite o Sa-
grado Coração de Cristo confesse e sinta 
esse infinito amor que corre em seu coração.

n. Luiz Fernando Gomes Ferreira (BBH)

SE LIGA NA HISTÓRIA
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https://www.
youtube.
com/wat-

ch?v=nSan-
VIsyvNI&-

t=8s

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=nSanVIsyvNI

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=6Xn-90dcN1w

ecclesia mundi!

Fonte: http://www.missaosalesiana.org.br/papa-francisco-recebe-o-reitor-mor-no-vaticano/

PAPA: A CONSOLAÇÃO VERDADEIRA É DOM E 
SERVIÇO

“A experiência da consolação, que é uma experiência 
espiritual, precisa sempre da alteridade para ser ple-
na: ninguém pode consolar-se a si mesmo. Ninguém. 
E quem procura fazê-lo termina olhando-se no es-
pelho. Olha-se no espelho, procura maquiar-se, se 
aparecer. Consola-se com essas coisas fechadas que 
não o deixam crescer e o ar que respira é o ar narci-
sista da autorrefencialidade. Esta é uma consolação 
maquiada porque é fechada, falta-lhe a alteridade.”

Data: 12/06/2017 11:23- Rádio Vaticano

REZE COM O PAPA EM JULHO: PELAS PESSOAS 
AFASTADAS DA FÉ

“Peçamos pelos nossos irmãos que se afastaram da fé, 
para que, através da nossa oração e testemunho evan-
gélico, possam redescobrir a beleza da vida cristã”, é 
a intenção universal de oração para este mês de julho.”

Data: 04/07/2017 11:56- Rádio Vaticano

CONFIRA O  
VÍDEO!

CONFIRA O  
VÍDEO!

 SALESIANOS EM MISSÃO 

“A Congregação Salesiana desde de 1988 propõe a Família 
Salesiana um tema missionário especifico que se torna in-
centivo para missão missionária de cada comunidade e gru-
po¹” (ANS). Este ano a Comunidade Local dos Salesianos 
de Barbacena irá fazer missão no dia 19 a 23 de Julho, com 
mesmo tem sugerido pela congregação: “O PRIMEIRO 
ANÚNCIO E OS POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA” 

Data: 23/01/2017 11:56- 1-ANS Agenzia iNfo Salesiana

PE. ANTÔNIO, SALESIANO DA INSPETO-
RIA SÃO DOMINGOS SÁVIO É NOMEADO 

BISPO AUXILIAR DE BELÉM (PA) 

“Padre Antônio de Assis Ribeiro, padre Bira como 
é conhecido, é natural da zona rural do município 
de Capitão Poço, no nordeste do Estado do Pará 
(26/7/66), onde foi alfabetizado. Estudou até a 
quinta série no Colégio Pe. Ângelo Moretti na ci-
dade de Ourém (cidade vizinha). Foi professor de 
SALESIANIDADE no Pré- Noviciado (Manaus) 
dos atuais noviços desta inspetoria, quando os 
seus ex-alunos souberam da notícia transmitiram 
alegria para os demais irmãos da comunidade” 

CONFIRA O  
VÍDEO!

CONFIRA O  
VÍDEO!
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Dia 26 de junho de 2017, aconteceu no Colé-
gio Pio XII das Salesianas em Belo Horizonte do 
Congresso Regional AJS (Articulação da Juventu-
de Salesiana). O Encontro contou com a partici-
pação de jovens de diversas presenças salesianas.

NOVIÇOS CONCLUEM A OFICINA DE ORAÇÃOPRÉ -  CONGRESSO REGIONAL DA AJS

Dia 20 de junho de 2017 na casa de Retiro das Ir-
mãs Vitorianas o retiro de conclusão da oficina de 
oração aplicada aos noviços pelas assessoras Deise 
e Fabiana, que ao longo de três meses proporciona-
ram aos jovens momentos de comunhão com Jesus.

Os noviços salesianos de Barbacena, participaram na 
noite do dia 14/06, da celebração em comemoração ao 
Jubileu de Ouro da Irmã Maria Margarida dos Santos, 
Madre Abadessa do Mosteiro da Ordem da Visitação de 
Santa Maria fundada por São Francisco de Sales de Santa 
Joana Francisca de Chantal que residem em Barbacena

NOVIÇOS SALESIANOS PARTICIPAM DO  
JUBILEU DE OURO 

Os noviços e noviças de várias congregações religiosas, se 
reuniram para o terceiro novinter que aconteceu no Cen-
tro de Formação Vicentina em Belo Horizonte organiza-
do pela CRB-MG, entre os dias 05 a 09 de junho de 2017.

III NOVINTER EM BELO HORIZONTE

ACONTECEU
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Dia 25 de junho de 2017, a comunidade do noviciado 
de Barbacena comemorou o aniversário de 29 anos do 
Padre Jose Paulino(ecônomo). Pela parte da manhã 
o aniversariante, presidiu a Missa Dominical com a 
comunidade.

ANIVERSARIANTE DO MÊS
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entretenimento

“O oratório Festivo
É lugar de diversão
Lá os jovens se reúnem
pra fazer a oração
Dom Bosco sempre  
protegendo
E alegrando o coração”.

Fonte: Centro Educacional Dom 

Bosco

Trazei três pratos de trigo 
para três tigres tristes 

comerem..

“Quais eram as espécies de 
animais que Moisés levou na 

Arca Aliança? 

“Os jovens não só devem ser amados, mas 
devem saber que são amados. A primeira 

felicidade de um menino é saber-se amado”

Envie os seu vídeo e sua foto 
para o nosso whatsApp: 

(067) 99105-1388

DESAFIO 
DO MÊS 

Faça uma foto criativa 
com Dom Bosco. A foto 

mais criativa postaremos 
em nossas páginas do 

facebook e na nossa próxi-
ma edição da revista.

Faça um vídeo animado 
(de 3 min) contando a 

sua experiência com Dom 
Bosco. O vídeo mais cria-
tivo postaremos em nos-
sas páginas do facebook e 
na nossa próxima edição 

da revista.

A CORDA BAMBA DO CORDEL

TRAVA - LÍNGUA

CHARADA
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https://www.facebook.com/NoviciadoSagradoCo-
racaodeJesus/?ref=bookmarks

Descubra qual noviço  

deixou um recado para você!

CONFIRA !
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