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#editorial

Alô, juventude! 
Acolhe em ti o amor de Deus
# P E .  I Z A Í A S  A N D R A D E ,  S D N *
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A 
Palavra 
de Deus 
permanece 
em vocês. 
Palavra 
que é 
Caminho, 
Verdade 
e Vida...

PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO, escrita para animar e fortalecer as co-
munidades a permanecerem firmes diante de perseguições e fal-
sas doutrinas, também hoje nos desperta para a fidelidade a Je-
sus Cristo, a colocar nossos pés nos passos de Jesus, a viver no 

amor, na luz, na verdade, como Jesus viveu. “Nós amamos porque Deus 
primeiro nos amou.” (1Jo 4,19.)

Dirigindo-se a diversas pessoas da comunidade, João dirige-se 
aos jovens, aos de idade e também àqueles recém-chegados, os con-
vertidos: “Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes, e a Palavra de 
Deus permanece em vocês e vocês estão vencendo o mal”. (1Jo 2,14.) Que 
compromisso! Ser forte significa persistir, perseverar, vencer obstá-
culos, sonhar, não desistir nunca. Um jeito jovem de ser cristão cheio 
de inquietude.

A Palavra de Deus permanece em vocês. Palavra que é Caminho, 
Verdade e Vida, Palavra do Reino, Palavra Viva que é Jesus. É o Senhor 
quem chama e encanta a cada um com seu jeito. Quem se alimenta da Pa-
lavra vence o mal. E que luta temos pela frente, juventude! Transformar 
tantas situações de morte, violência, mentira, corrupção, solidão, numa 
amorosa fraternidade, expressão maior do bem querer de Deus. Fazer 
do sonho de Deus o nosso sonho...

Deus é amor, é luz, nele não há trevas. Nele há sabedoria, santida-
de, beleza... Mergulhados nesse amor, queremos viver tempos novos, 
conquistas e comprometimento com quem caminha conosco, em espe-
cial os pobres, os preferidos de Deus. Viver o amor em tempo de ódio, 
viver na luz em meio às trevas, ser a verdade que liberta e ilumina, em 
meio a mentiras. Desafios para nossa juventude. No seu tempo, o pro-
feta Jeremias, um profeta jovem, em meio às adversidades, foi na Pa-
lavra de Deus que encontrou forças: “Quando encontrei tuas palavras, 
alimentei-me, elas se tornaram para mim uma delícia e alegria do cora-
ção”. (Jr 15,16.) Quem nessa fonte sacia sua sede se torna um autêntico 
seguidor de Jesus, um cristão comprometido, profeta de hoje.

Todo batizado, todo cristão tem o compromisso de amar com a 
mesma intensidade de Jesus, do jeito dele, ser vida doada e partilhada, 
entregue... Ser próximo dos pobres, injustiçados, desempregados, mi-
grantes, dos desprezados deste mundo é ser próximo daquele jovem 
sofrido, angustiado, que perdeu a esperança. É ser capaz de tocar a cha-
ga do irmão sofredor, é amar com obras de verdade, nos lembra João, 
pois o amor a Deus só é verdadeiro se houver amor ao próximo. Uma 
inquietação que nos chama à conversão. É a autêntica vocação cristã.

É esse o caminho proposto para todos nós neste mês da Bíblia. 
Nosso Semente faz ressoar essa proposta neste mês de setembro. Boa 
reflexão! Seja um semeador da Palavra de Deus!

Nosso abraço na ternura do amor de Jesus. # 
* Promotor Vocacional SDN



#formação

SEMENtE - CADERNO PARA JOVENS { SETEMBRO } 2019 #3 

# J O S É  I G O R  D E  A G U I A R  A L B U Q U E R Q U E *

A 
PARÓQUIA SÃO JOÃO PAULO II, em 
Acaracuzinho, CE, recebeu entre 
os dias 30 de junho a 7 de julho as 
Santas Missões. Fundada em 2013, 

com a presença sacramentina, os Mis-
sionários regaram com carinho e zelo 
essa “planta” missionária que cresceu 
no espírito da “Igreja em saída” do Pa-
pa Francisco. Hoje, é uma paróquia de 
grande população, com cerca de 40 mil 
habitantes, dividida em 7 comunidades.

Comunidades Eclesiais Missionárias
Próximo ao centro industrial e numa área 
periférica da cidade de Maracanaú, a pa-
róquia do Acaracuzinho mantém-se no 
espírito missionário das Comunidades 
Eclesiais de Base – CEBs – mantendo 
um rico diálogo com algumas Comuni-
dade de Vida (RCC). Eu [Igor] e Manoel, 
também postulante aqui da Casa de For-
mação “Pe. Júlio Maria”, estivemos em 
missão na Comunidade Nossa Senhora 
Aparecida. Uma comunidade de 15 anos 
que ainda não tem seu templo construí-
do, mas é uma comunidade forte com li-
deranças e pastorais. Situada numa re-
gião que concentra um grande número 
de protestantes, a comunidade mantém 
um importante e grande respeito e tole-
rância, trabalhando na consciência do 
povo o ecumenismo.

Como toda periferia, os moradores 
enfrentam sérias questões sociais de 
exclusão, falta de perspectiva de vida, 
o sofrimento da solidão, alto índice de 
pessoas diagnosticadas com depressão, 
ausência de políticas públicas, educação 
precária, saúde pública abandonada... O 
mundo urbano apresenta essas realida-
des cruéis para nós que, enquanto Igre-
ja, temos a pretensão em tentar provo-
car um anúncio cristão entre essas pes-
soas. De um lado, há a grande e luxuosa 
globalização; do outro, a pobreza extre-
ma e a falta de dignidade humana em re-

Sacramentinos de Nossa Senhora nas 

Santas Missões Populares

lação àqueles que estão às margens dos 
arranha-céus.

Comunidades 
alegres mesmo diante da dor
O Aspirante Sacramentino Thiago e o Pos-
tulante Erivelton acompanharam o dia a 
dia da comunidade Santa Edwiges, loca-
lizada numa área mais afastada e consi-
derada de grande risco. Além de todos os 
problemas sociais, o local sofre forte dis-
criminação de classe social, muitas vezes 
acomodando os próprios moradores do 
lugar. Mesmo assim, caminhando com a 
comunidade, foi possível perceber que eles 
não deixam de buscar melhoria de vida. 
Não sabemos de onde eles extraem suas 
forças, mas sabemos que a alegria ali é for-
te, porque, através dessa saída missioná-
ria, eles formam uma comunidade que re-
siste à fome, ao sofrimento e ao descaso.

Fomos muito bem acolhidos pelo pá-
roco local, o Pe. Francisco, e pelo Conse-
lho Paroquial. Acaracuzinho ainda contou 
com missionários advindos de outros lu-
gares e cidades. Várias paróquias do Cea-
rá e também membros de outras Congre-

gações Religiosas do Pará e do Rio Gran-
de do Norte somaram forças nessa ação 
evangelizadora e missionária. A Arqui-
diocese de Fortaleza também enviou seus 
seminaristas, e estes experimentaram o 
desejo de ser povo junto do próprio povo.

A Missão nos fortalece
É sempre bom estar com o Povo de Deus, 
com as pessoas, com as famílias. Isso 
ajuda na missão e na própria Vocação. 
Nosso SIM dado sem reservas a Deus 
é renovado a cada dia quando estamos 
junto dessa gente simples que nos ques-
tiona com um simples sorriso.

É preciso, cada vez mais, sair de nos-
sas acomodações, do conforto do nos-
so sofá e experimentar, estar próximo 
de quem não tem o almoço, o pão pa-
ra o café da manhã. No pouco, ou no 
quase nada, percebemos que essas pes-
soas vivem e caminham como se tives-
sem tudo. E aí percebo que quem não 
tem nada sou eu, e, tendo tudo, vivo no 
vazio, pois não tenho em mim a cari-
dade manifestada no próprio Deus.#
*Postulante Sacramentino, Maracanaú, CE
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#roteiros
5 Bíblia Sagrada: a sabedoria de amar

CURTIR A PALAVRA
Preparar o ambiente com flores, Bí-
blia, vela acesa, Cruz, cartaz com o 
tema do encontro.

Música inicial: “Tua Palavra é...” (Zé 
Vicente) ou outra à escolha do grupo.
Saudação à Trindade Santa.

Animador: Em sintonia, toda a Igre-
ja do Brasil celebra neste mês de se-
tembro o Mês da Bíblia. Nós jovens 
queremos também beber nessa fon-
te de sabedoria e saciar a nossa se-
de de vida e de amor. O texto esco-
lhido para este ano de 2019 foi a 1º 
Carta de São João, com o tema: “Pa-
ra que n’Ele nossos povos tenham vi-
da”. O lema é: “Nós amamos porque 
Deus primeiro nos amou” (1Jo 4,19). 
A questão do amor a Deus e ao próxi-
mo perpassa toda a Bíblia e, de mo-
do especial, a vida e os ensinamentos 
de Jesus de Nazaré. Por isso o estu-
do da Carta de São João é um convi-
te especial para nos aprofundarmos 
nessa sabedoria de amar.

Cantando: Amar como Jesus amou / 
sonhar como Jesus sonhou / pensar co-
mo Jesus pensou /viver como Jesus vi-
veu;// Sentir como Jesus sentia, / sor-
rir como Jesus sorria, / e ao chegar ao 
fim do dia eu sei que eu dormiria muito 
mais feliz.//

Ler na Bíblia: 1João 4,7-21
- De onde vem o amor?

- Como se manifestou o amor de Deus 
em nós?

- Por que o amor a Deus e o amor ao 
próximo são as duas faces de um mes-
mo amor?

COMENTAR A PALAVRA
L.1: O amor que a Bíblia nos ensina 
não é abstrato, nem puro romantis-

mo. Mas um amor concreto, amor-a-
titude. São João nos convida a viver a 
prática do amor, pois o amor vem de 
Deus. “Quem não ama seu irmão, a 
quem vê, a Deus, a quem não vê, não 
poderá amar.” (1Jo 4,20.) O amor é, 
pois, o único caminho para o conheci-
mento de Deus, porque Deus é amor 
(cf. 1Jo 3,8).

L.2: O amor de Deus por nós se ma-
nifestou de forma especial no fato de 
Ele nos ter enviado o seu Filho úni-
co para nos ensinar a amar e pa-
ra nos revelar o grande projeto de 
amor que Deus tem por seus filhos 
e filhas. Este amor transbordante 
de Deus, revelado na cruz, emude-
ce todos os discursos sobre o amor, 
e o grande silêncio desse amor res-
soa nos confins do universo, acor-
da toda a Criação que dorme no so-
no da morte, ilumina todo aquele 
que caminha pelas sendas das tre-
vas e enche de alegria os corações 
desesperados.

L.3: “Nós amamos porque Deus pri-
meiro nos amou.” (1Jo 4,19.) Cada 
página da Bíblia sagrada testemunha 
esta sabedoria de amar, ou seja, as-
sim como somos eternamente ama-
dos por Deus, Ele nos pede para viver-
mos essa experiência de amar uns aos 
outros com esse mesmo amor. “Este é 
o mandamento que dele recebemos: 
aquele que ama a Deus, ame também 
seu irmão.” (1Jo 4,21.)

Música: “Shekinah, Emanuel” (trio 
Ir ao Povo) ou outra de acordo com o 
tema do encontro.

Conversar em grupo
- A partir do que ouvimos e refleti-
mos no encontro de hoje, como nós 
jovens podemos trabalhar para cons-
truirmos uma cultura do encontro e 
da solidariedade?

COMPARTILHAR A PALAVRA

Assistir ao filme: “Irmã Dulce”.

Ler a 1º Carta de São João, proposta 
para o Mês da Bíblia 2019.

Oração final
Preces espontâneas, Pai-Nosso dos 
Mártires, Ave-Maria, bênção final...

Canto final: “Oração de São Francis-
co” ou outra que o grupo escolher.#
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6 A Palavra de Deus na vida do jovem

Dinâmica: Viver a Palavra de Deus
Material: um copo com água, um giz, 
uma pedra e uma esponja. O objetivo 
dessa dinâmica é levar os participantes 
a perceberem a importância de viver e 
transmitir a palavra de Deus aos outros.
Desenvolvimento: Coloque o copo 
de água em local visível e vá mergulhan-
do, um a um, os objetos e promovendo 
debate, sobre a reação de cada peça à 
água e comparando com a forma de as 
pessoas vivenciarem a Palavra de Deus.
1. Água: fonte que restaura, pu-
rifica e gera vida. Simboliza aqui a 
Palavra e o agir de Deus em nossa vida. 
2. Giz: feito de cal e que absor-
ve para si toda água. Simboliza 
pessoas que recebem a Palavra de Deus, 
mas ficam com ela só para si, deixando 
de anunciar e testemunhá-la;
3. Pedra: material rústico que 
não deixa que nada penetre den-
tro de si. Simboliza as pessoas que se 
fecham e não deixam que a Palavra de 
Deus as transforme e molde suas vidas 
como vaso nas mãos do oleiro;
4. Esponja: depois de molhada ab-
sorve certa quantidade de água; 
assim que você apertá-la, trans-
mite o que tem de mais precio-
so dentro de si, que é a água 
que purifica e restaura. É a pessoa 
que escuta a Palavra de Deus, e se deixa 
transformar por Ela, tornando-se tam-
bém testemunha fiel do Reino de Deus.

CURTIR A PALAVRA
Preparar o ambiente com flores, Bí-
blia, vela acesa, Cruz, cartaz com o 
tema do encontro.

Música inicial: “Te amarei, Senhor!” 
ou outra à escolha do grupo.
Saudação à Trindade Santa.

Animador: A Bíblia é a carta de amor 
que Deus enviou a nós, seus amigos 
(as). Quando estamos diante do tex-
to sagrado, é como se estivéssemos 
sentados no colo de nossa mãe ou de 
nosso pai para escutar os seus conse-
lhos. No nosso encontro de hoje, va-
mos conversar acerca da importância 
da Palavra de Deus na nossa vida de 
jovens que querem crescer em sabe-
doria, idade e graça diante de Deus e 
dos homens (cf. Lc 2,52).
Cantando: A vossa Palavra, Senhor, / 
é sinal de interesse por nós. (bis)
Ler na Bíblia:
Salmo 119 [118],9-16.34-40
- Como um jovem poderá ter uma vi-
da santa?

- Por que o salmista diz que a Palavra 
de Deus é alegria e vida?

COMENTAR A PALAVRA
L.1: Deus é comunicação. Ele nos fa-
lou muitas vezes e de muitos mo-

dos e, por fim, falou-nos por meio 
de seu Filho, Palavra eterna do Pai 
que se fez carne e veio morar entre 
nós (cf. Jo 1,14). Em Jesus de Na-
zaré, a Palavra de Deus se fez pala-
vra humana. Por Ele, Deus nos fala 
usando linguagem humana, ou me-
lhor, Deus fala de si mesmo em lingua-
gem humana, ou ainda, a linguagem 
humana nos fala de Deus.

L. 2: Abeirar-se das Escrituras não 
significa apreender decretos e ver-
dades sobre Deus. Trata-se de con-
templar o próprio Deus que fala de si 
mesmo a nós, seres humanos, como 
um amigo fala com o amigo. “O SE-
NHOR falava com Moisés face a face, 
como um homem fala com seu amigo.” 
(Ex 33,11.) Como afirma São Jerôni-
mo, “quando vamos receber o mistério 
eucarístico, se cair uma migalha, senti-
mo-nos perdidos. E, quando estamos a 
escutar a Palavra de Deus e nos é der-
ramada nos ouvidos a Palavra de Deus, 
que é carne de Cristo e seu sangue, se 
nos distrairmos com outra coisa, não 
incorremos em grande perigo?” Real-
mente presente nas espécies do pão 
e do vinho, Cristo está presente, de 
modo semelhante, também na Pala-
vra de Deus. (Verbum Domini, nº 56.)

L. 3: O próprio Jesus de Nazaré lia 
a Bíblia (cf. Lc 4,14-21). Isso mos-
tra para nós a importância da leitu-
ra atenciosa e diária da Palavra de 
Deus. Pois se na oração nós falamos 
com Deus e cremos que Ele nos es-
cuta, nas Escrituras Sagradas é Ele 
quem nos fala e nós O escutamos. 
Como o jovem Samuel, repetimos: 
“Fala, Senhor, que o teu servo escu-
ta!” (1Sm 3,11.)

Conversar em grupo
- Nós jovens temos valorizado a Bíblia 
como fonte de Sabedoria? O que você 
destaca do encontro de hoje?

COMPARTILHAR A PALAVRA
Que tal nós jovens nos unirmos com 
outras pastorais e fazermos uma gin-
cana da Bíblia?

Ler a 1ª Carta de São João, proposta 
para o Mês da Bíblia 2019.

Oração final
Preces espontâneas, Pai-Nosso, Ave
-Maria, bênção final...

Canto final: “Animaê, Juventude” ou 
outro que o grupo escolher.#
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Q
ue amor é esse que nos invade, 
seduz e nos envolve completamente? 
Que amor é esse capaz de quebrar to-

das as barreiras, construindo e descons-
truindo sempre de novo? Que pede de 
nós rupturas e quebras de paradigmas? 
Que nos arranca de nossos desafetos e 
nos lança para sairmos de nós mesmos 
e irmos ao encontro do/a outro/a? Es-
se amor é Deus, que nos amou por pri-
meiro, nos desejou, nos atraiu para Ele.

As entranhas de amor que percorrem 
dentro de nós se chamam Deus, que não 
age sozinho. É um Deus relacional – Pai, 
Filho e Espírito Santo. O seu amor vai 
além de nossa compreensão. Ele nos ama 
porque pertencemos a Ele. Enquanto o 
amor do ser humano está fadado a fa-
lhar, esquecer ou acabar, o amor de Deus 
nunca falhará, sempre será um amor fiel 
e presente.

Qual a nossa resposta diante de um 
Deus amoroso que nos atrai para Ele cons-
tantemente?

O encontro com a Palavra
Deus permeou em nossa história o dese-
jo do seguimento. Pela encarnação, tor-
nou-se um ser de relação, que tece inten-
samente a vinculação com o ser humano. 
Todo ser humano, independente do ca-
minho que deseja seguir, tem como ob-
jetivo o desejo de ser feliz e a necessida-
de de fazer feliz como ponte do proces-
so vocacional. Partindo desse princípio, 
que o encontro consigo mesmo se faz tão 
necessário, ajuda-nos a entender as mo-
tivações profundas, o desejo essencial 
que se traz no coração, colaborando pa-
ra refletir as opções vocacionais que ba-
tem à nossa porta.

Deus deseja nos encontrar de diver-
sas maneiras, e um dos encontros mais 

transformadores é a experiência do en-
contro com sua Palavra, carta cheia de 
amor para com o ser humano. Entretan-
to, não se trata de uma palavra qualquer, 
mas daquela que constitui o alimento co-
tidiano, oferecido a todos conforme as 
necessidades de cada um/a. Quando ou-
vida-meditada-rezada com essa certeza, 
a Palavra de Deus vive em nós e nós vive-
mos nela; nossa vida torna-se cada vez 
mais um relacionar-se com Deus e, em 
nosso dia a dia, a Palavra gera e vivifica. 
Supõe escuta atenta e humilde de quem 
está convencido/a de que a Palavra supe-
ra todos os raciocínios e que reconhece 
que sem a Palavra não saberia mais em 
que consiste a sua missão.

A Palavra nos une a Deus
Eis o itinerário: ler e reler, ruminá-la 
na mente, pedindo a Deus que ilumi-

ne; depois, carregá-la consigo como um 
tesouro e guardá-la no coração. Na Pa-
lavra, Deus pede repetidamente e nos 
convida a permanecermos nele e no seu 
amor, como o ramo permanece unido à 
videira, a fim de produzir fruto para a 
glória do Pai. É fazer com que nossos 
pensamentos, afetos, gestos e projetos 
se fundamentem e encontrem inspira-
ção naquela Palavra que guardamos no 
coração, de maneira que tudo que fa-
zemos e pensamos, o nosso esforço e 
a nossa doação, tenham na Palavra seu 
início e seu fim.

Deixemo-nos encontrar-nos por Deus. 
O AMOR QUE NOS ATRAI. Ele já está à 
nossa espera. É um Deus apaixonado que 
nunca se cansa de estender o seu olhar 
de amor sobre nós.#

* Responsável pela PV

# I R .  C Á S S I A  A L B U Q U E R Q U E ,  F C I M *

O amor 
que nos atrai

Por onde eu ando sinto tua presença / Em 
todos os lugares está sempre perto de mim 
/ Em minhas escolhas vens me iluminar / 
Como posso te deixar se mesmo quando eu 
erro vens me amar / E me ajudas a acertar 
e na tua direção caminhar / Como seria a 
minha vida se as tuas mãos não estivessem 
sobre mim? / Como seriam os meus sonhos 
se o teu espírito não habitasse em mim?

O teu amor me envolve / O teu amor me 
protege / És o meu porto seguro / O melhor 
lugar de estar é o teu coração. / Sagrado 
coração. 
(“Sagrado Coração” - Rinaldo e Samuel.)

As entranhas de amor 
que percorrem dentro de nós 
se chamam Deus, que não age sozinho. 
É um Deus relacional – Pai, Filho e Espírito Santo.



Santa Teresa 
de Calcutá

“O amor, 
para que seja autêntico, 

deve nos custar.”

#espiritualidade
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Cantando
Eu vejo que a juventude tem muito amor / 
Carrega a esperança viva no seu cantar / Co-
nhece caminhos novos, não tem segredos / 
Anseia pela justiça e deseja a paz / Mas ve-
jo também a dor da insegurança / Que dói 
quando é hora certa de decidir / Tem medo 
de deixar tudo e então se cansa / Diz não ao 
caminho certo e não é feliz. //: Ei! Juven-
tude! Rosto do mundo / Teu dinamismo lo-
go encanta quem te vê / A liberdade aposta 
tudo / Não perde nada na certeza de ven-
cer:// (bis)

Rezando
Prepare um ambiente tranquilo, are-
jado. Providencie um momento de si-
lêncio que propicie a oração. Na Palavra 
de Deus, ouviremos a profecia de Ester 
7,1-7. Após a leitura, é importante si-
lenciar. Procure repassar o texto, refa-
ça em sua memória o ambiente no qual 
a história acontece. Quais são os perso-
nagens? O que eles fazem? Qual é a si-
tuação narrada?

Contextualizando
Para garantir a segurança de seu povo, Es-
ter arriscou sua própria vida. Ela denun-
ciou um sistema que massacrava o direi-
to de seu povo e procurou estratégias pa-
ra encontrar a justiça e, assim, levar seu 
povo a recuperar a esperança de viver.

Testemunhando
Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu em 1910, 
em Skopje, que naquela época pertencia 

# I R .  D I O N E  A F O N S O ,  S D N *

à Albânia, e hoje é parte da Macedônia. 
Despertou para sua vocação à vida reli-
giosa quando era uma jovem de 18 anos 
e, atendendo ao chamado de Deus, for-
jou seu trajeto para a santidade, dedican-
do-se aos pobres e doentes.

Em 29 de setembro de 1928, ingres-
sou na Casa Mãe das Irmãs de Nossa Se-
nhora de Loreto, na Irlanda. Depois, foi 
enviada à Índia, a fim de iniciar seu novi-
ciado. Fez sua profissão religiosa em 24 
de maio de 1931, quando adotou o nome 
Teresa, em homenagem à carmelita fran-
cesa, Santa Teresa de Lisieux, padroeira 
dos missionários.

Em 1949, Madre Teresa começou a 
escrever as constituições das Missioná-
rias da Caridade e, no dia 7 de outubro 
de 1950, a congregação foi aprovada pe-
la Santa Sé, expandindo-se por toda a Ín-
dia e pelo mundo inteiro.

Pequena em estatura, magra e en-
curvada, Madre Teresa surpreendeu o 
mundo com o seu amor, humildade, sim-
plicidade e entrega total pelos doentes. 
Com sua atuação, ensinou que a maior 
pobreza não estava nos subúrbios de 
Calcutá, mas nos países “ricos”, quan-
do falta o amor, ou nas sociedades que 
permitem o aborto. Neste sentido, es-
tava convencida da importância do for-
talecimento das famílias para alcançar 
um mundo de paz.

Em 1979, foi homenageada com o 
Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, isso 
não a encheu de vanglória, mas buscou 
levar as almas a Deus, tal como o recor-

dou São João Paulo II durante a beatifi-
cação de Madre Teresa, em 19 de outu-
bro de 2003.

Em 1997, perguntaram-lhe sobre a 
mensagem que gostaria de nos deixar, 
e ela respondeu: “Amem-se uns aos ou-
tros, como Jesus ama a cada um de vo-
cês. Não tenho nada que acrescentar 
à mensagem que Jesus nos transmi-
tiu. Para poder amar, é preciso ter um 
coração puro e é preciso rezar. O fru-
to da oração é o aprofundamento da 
fé. O fruto da fé é o amor. E o fruto do 
amor é o serviço ao próximo. Isso nos 
conduz à paz”.

Santa Teresa de Calcutá, fundado-
ra das Missionárias da Caridade, é co-
nhecida como defensora da família e 
dos pobres e modelo de misericórdia. 
A canonização de Madre Teresa de Cal-
cutá foi celebrada pelo Papa Francis-
co no dia 4 de setembro de 2016, na 
Praça de São Pedro, em Roma. Muitos 
fiéis e peregrinos, autoridades civis e 
religiosas de diversos cantos do mun-
do participaram da cerimônia que re-
uniu 120 mil pessoas.

Compartilhando
Partilhe com seus amigos e, também nos 
grupos de jovens como o testemunho de 
Santa Teresa de Calcutá ilumina nossa vi-
da cristã. A história completa pode ser 
acessada em: https://www.a12.com/reda-
caoa12/igreja/madre-teresa-de-calcuta.#
* Graduando em Jornalismo pela PUC-Minas
dafonsohp@outlook.com



#PROCURE-NOS!
Para mais informações, escreva para vocacional@sacramentinos.org.br 
ou mande mensagem para o nosso - whatsapp: [31] 9.8335-6961

#SIGA-NOS também em nossas Redes Sociais:
@vocacionalsacramentinos {            @sacramentinum {
Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora {           sacramentinos.org.br {

#OU ESCREVA-NOS:
Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora (Padres e Irmãos) 
Seminário Apostólico - Casa Mãe - Praça Bom Jesus, 90
Centro - Manhumirim, MG. Cep 36970-000

#outrosolhares
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Jovens daqui, 
jovens de lá!
JOVENS AQUI 

E EM TODO 
LUGAR!

Jovem, 
a você que 
vive aspirando 
conhecer 
caminhos novos, 
buscando 
compreender 
quais caminhos Deus 
reserva pra você, 
propomos um caminho 
de oração e construção 
de seu projeto de 
vida, discernindo 
sua vocação.
Faça um acompanhamento 
vocacional com a 
Família Julimariana!
Venha nos conhecer!

PARTICIPE!
Ajude-nos na evangelização 

dos nossos jovens. 
Contribua com o Caderno Semente 

e continue com a formação de novos 
Missionários. Deposite qualquer 

quantia na conta do IMSNS
Banco do Brasil

Agência: 0412-X  -  C/C 20712-8

Filhas do Coração 
Imaculado de Maria 

(Irmãs Cordimarianas)
Rua Coronel Correia, 2718 

Bairro Pe. Júlio Maria 
Caucaia, CE. Cep 61600-010

Fone (85) 3402-6252.
 savc@cordimarianas.com

Irmãs 
Sacramentinas

de Nossa Senhora
Rua Demétrio Ribeiro, 

239, Vera Cruz 
Belo Horizonte, MG. 

Cep 30285-680
pvsns29@yahoo.com.br

#8 SEMENtE - CADERNO PARA JOVENS { SETEMBRO } 2019

Convívio Vocacional 2019 na Casa de Formação “Pe. Júlio Maria” em Maracanaú, CE


