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Vinicius Neto 
Martis 

Idade: 20 Anos
Naturalidade: Três 
Lagoas - MS

Ricardo da Costa 
Ferlin

Idade: 22 Anos
Naturalidade: 
Cuiabá - MT

Everton Farias de 
Jesus

Idade: 34 Anos
Naturalidade:  
Porto Velho - RO

Wellington  
Batista de Abreu

Idade: 25 Anos
Naturalidade: 
Ji-Paraná - RO

 Queridos jovens, salesianos, formandos, vocacionados e amigos da Família Salesiana, o  
Noviciado Sagrado Coração de Jesus, com muito entusiasmo, apresenta para vocês a III EDIÇÃO 
da Revista CHAMA-LÊ.
 Nesta edição vamos trabalhar sobre o lugar que os jovens devem ocupar nos planejamentos 
pastorais das nossas comunidades eclesiais. Também vamos tratar do encontro do Papa Francisco 
com o padre Tom Uzhunnalil, missionário salesiano indiano, sequestrado pelo grupo terrorista 
islâmico ISIS e libertado após nove meses.
 O artigo principal, escrito pelo padre salesiano Geraldo Martins Lisboa da Inspetoria São 
João Bosco, retrata um pouco sobre a importância da Sagrada Escritura na vida dos jovens. 
 Nesta edição vocês também ficam por dentro das principais atividades realizadas pelos  
noviços, além de se divertir com o vídeo descolado do noviço Vinícius Martins. Ele, de maneira 
cômica, propõe um desafio para o mês missionário. 
 Espero que gostem!
 Boa leitura e reflexão! 

Noviço Gustavo Sousa (BMA)



Aniversariantes 

3

A palavra de Deus na vida do jovem 

Se liga na história

 Dom Bosco dizia aos seus jovens 
que Deus tem um particular amor 

à juventude. Escreveu: “Persuadidos que es-
tamos, caros jovens, de que fomos todos cria-
dos para o Céu, devemos dirigir todas as nos-
sas ações para alcançar este grande fim. (...) 
Embora Ele ame a todos os homens, por se-
rem obra de suas mãos, consagra todavia um 
afeto todo particular aos meninos e acha as 
suas delícias em permanecer no meio deles.”

 Dom Bosco dizia ainda ao jovem ins-
truído que, para servir a Deus não precisa 
levar uma vida melancólica, longe de todo 
divertimento e prazer. Escrevendo o livro O 
Jovem Instruído, ele diz, no prefácio: “Tal é 
precisamente o fim deste livrinho: ensinar-
vos a servir a Deus e a viver sempre alegres”. 

 Dom Bosco fez uma adaptação da Bí-
blia para seus jovens entrarem em contato 
com a Palavra de Deus. Foi o livro que ele inti-
tulou de História Sagrada. Era um jeito fácil de 
colocar ao alcance do jovem o conhecimento 
da Palavra de Deus. Este livro foi muito usa-
do na formação dos salesianos mais antigos.
 
 

 
 O jovem se torna instrumento nas mãos 
de Deus para levar aos irmãos a mensagem 
de esperança, de fé, de alegria.  Entre os doze 
apóstolos chamados por Jesus, havia um jo-
vem, o discípulo que Jesus amava...era João.

  Belíssima é a história de Samuel. Seu 
nascimento foi uma graça muito especial de 
Deus. Sua mãe estava triste, no templo, pe-
dindo a Deus a graça de um filho. O sacerdo-
te Heli pensou que ela estivesse embriagada 
e a advertiu. Ela lhe explicou a sua situação. 
Deus ouviu sua prece. Sua mãe o dedicou a 
Deus, levou-o para morar no Templo. Moran-
do no Templo, uma noite, ele ouviu uma voz 
chamando-o. Pensou que era Heli. Por três 
vezes aconteceu o chamado. “Samuel ain-
da não conhecia o Senhor e não lhe tinha 
sido ainda revelada a palavra do Senhor”.  

 Heli então lhe disse: “se te chamarem 
outra vez dirás: Fala, Senhor, porque o teu 
servo ouve”. De fato o Senhor o chamou de 
novo e ele respondeu como Heli lhe tinha ensi-
nado. Então o jovem Samuel recebeu de Deus 
um compromisso muito sério e ele o cum-
priu, obedecendo à palavra que tinha ouvido.

Pe . Geraldo Martins Lisboa, SDB 
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INTENÇÕES DO PAPA PARA O MÊS DE  
SETEMBRO: PELOS ARTISTAS

 
 “As paróquias têm de estar em contato com os lares, com 
a vida das pessoas, com a vida do povo. Devem ser casas onde a  
porta   esteja  sempre    aberta  para  ir   ao encontro dos demais. E  
é   importante  que a  saída  ofereça  uma  clara  proposta  de  fé”.  

  AUDIÊNCIA COM O PAPA  
 
 “Se Deus está conosco, ninguém nos roubará aquela 
virtude de que temos necessidade para viver. Ninguém nos 
roubará a esperança”.
 

PAPA: AJUDAR OS JOVENS A DESCOBRIR SUA 
VOCAÇÃO NA IGREJA E SOCIEDADE

  
 “No centro dos trabalhos dos bispos o tema dos  
jovens, em particular, a figura do jovem hoje, suas  
aspirações, necessidades, medos, expectativas e relações; 
os desafios que o mundo atual, em contínua mudança,  
apresenta    à   Igreja   ao   pensar  a  pastoral  e  propor  o  Evangelho  a  essa 
categoria particular de pessoas que formam o futuro da Igreja”. 

Data: 28/09/2017-Rádio Vaticano

Data: 14/09/2017-Canção Nova

Data: 01/09/2017-Rádio Vaticano

PAPA RECEBE O SALESIANO TOM UZHUNNALIL

 “O Papa Francisco recebeu no Vatino o padre  
indiano, Tom Uzhunnalil. O sacerdote sequestrado no  
Iêmen, foi libertado após noventa dias mantido em cativeiro.”

http://br.radiovaticana.
va/news/2017/09/28/
papa_ajudar_os_jo-
vens_a_descobrir_
sua_voca%C3%A7%-
C3%A3o_na_igre-
ja_e_s/1339478

https://www.
youtube.com/
watch?v=-
5GyeSqVvMOE

https://www.
youtube.com/
watch?v=FA-
rWZdkpbPk

https://www.
youtube.com/
watch?v=bmx-
QBx8vRe4
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O QUE É A GERAÇÃO Z?
 

 Todas as crianças nascidas a partir do 
ano de 1995, segundo os especialistas, são 
chamados de GERAÇÃO Z, pois, estão co-
nectados direto com a internet, com a velo-
cidade da informação e as novas tecnolo-
gias. Mas como é o comportamento dessa 
geração? E como estarão preparados para 
o mercado de trabalho? Ou como estão sen-
do conscientizados sobre o uso da tecno-
logia, dentro de casa e do oratório festivo?  
 
 Pois bem, eu chamo esta geração de 
“zgital”. Porque a maioria das pessoas que tem 
essa faixa etária pensam de maneira diferen-
te, encaram o mundo diferente, pois, não ficam 
condicionados aqueles “velhos pensamentos”. 
Exemplo disso, é a mente dessa geração que 
funcionam tão bem, que pode contar de 1 a 
3, sem passar pelo 2. Entretanto, é saudável 
até certo ponto porque ao mesmo tempo que 
“conecta” a juventude (crianças, adoles-
cente e jovens) aos meios de informações 
rápida e precisa, as vezes é comum que 
a maioria caia em dependência (vícios). 

 

 Vale ressaltar que, as contribuições para 
essa dependência, as vezes, começa com os 
pais, que inconscientemente são os maiores ali-
mentadores desta geração. Mas como? Adqui-
rindo smartfones, tablet,s, videogame e compu-
tadores. E todos os meios eletrônicos para os 
seus filhos sem dar a devida EDUCAÇÃO para 
o bom uso dos mesmos. Isso sim, gera de fato, 
uma geração dependente com vícios e com pou-
cos relacionamentos pessoais e interpessoais.
 
 Portanto, a geração  Z  é  muito  eficiente  
pois nos enchem de notícias e informações precisas 
e exatas, entretanto   é   necessário  saber usar ade-
quadamente, sem que, nos tornemos dependentes.

Noviço Marcos André (BMA)  

Data: 27/09/2017-Rádio Vaticano 
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Curta nossa Fanpage!.

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

NOVIÇOS VISITAM PRÉ – NOVICIADO EM PARÁ DE  
MINAS

 No segundo final de semana de setembro, os noviços sale-
sianos de Barbacena-MG realizaram uma visita ao Centro Juvenil 
São Domingos Sávio que desenvolve um grande projeto  social 
junto às crianças, adolescente e jovens de Pará de Minas - MG.

NOVOS INTEGRANTES DA FAMÍLIA SALESIANA

 No domingo de 24 de setembro de 2017, aconteceu na 
 capela Sagrado Coração de Jesus do Centro de Formação  
Sabino José Ferreira em Barbacena - MG, as promessas das  
aspirantes Déia Raquel Fernandes França e Karina Menighin Dias 
como Salesianas Cooperadoras. A celebração foi presidida pelo Pe. 
Orestes Carlinhos Fistarol, inspetor da Inspetoria São João Bosco.

FAMÍLIA SALESIANA DE BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI 
SE REUNEM PARA RETIRO

 Na manhã de sábado de 16 de setembro de 2017, 
 aconteceu o retiro espiritural dos membros da família  
salesiana de Barbacena  e São João Del Rei. Esta manhã de  
espiritualidade ocorreu na casa de retiro dos salesianos, em  Barba-
cena - MG e contou com a participação de cerca de cem integrantes.

ALEGRIA E ANIMAÇÃO TOMAM CONTA NA 
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES  

 Na noite do dia 24 de setembro, a comunidade do 
noviciado salesiano de Barbacena - MG comemorou o dom 
da vida dos aniversariantes de setembro: os noviços Ricar-
do, Vinícius, Everton e o asistente Wellington Abreu, sdb. 
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“O tempo perguntou ao tempo quanto tem-
po o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo 
que o tempo tem o tempo que o tempo tem”.

 “A defesa mais  
segura contra a ira é a  
demora em desafogá-la”.

O que fala o livro de Matemática para o livro de 
História? 

Charada

“Quem é mesmo São João Bosco? 
Protetor da humanidade 
Foi no norte da Itália 
Sua nacionalidade 
Seu pai faleceu, ele tinha 
Dois aninhos de idade”.

Fonte: Centro Educacional Dom Bosco
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