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#editorial

Alô, juventude! 
Qual é o seu DNA?
# P E .  I Z A Í A S  A N D R A D E ,  S D N *

#2 SEMENtE - CADERNO PARA JOVENS { DEZEMBRO } 2019

Caminhando 
com a Igreja, 
trouxemos 
a estas 
páginas 
luzes para o 
caminho 
dos jovens...

UM PISCAR DE OLHOS CHEGAMOS À ÚLTIMA EDIÇÃO DO SEMENTE DE 2019. 
Foram seis edições nesse novo formato. Sonho que vem se enraizando, se-
mente lançada na terra boa do coração da juventude. Ideias sendo transfor-
madas em subsídios para provocar a reflexão e aguçar os sonhos dos nossos 
jovens. Nossa gratidão à equipe que vem trabalhando nesse canteiro. Um ser-

viço esperançoso às juventudes.
Caminhando com a Igreja, trouxemos a estas páginas luzes para o caminho dos 

jovens. Procuramos acender essa chama no Documento Final do Sínodo para a Ju-
ventude, no IV Congresso Vocacional, Campanha da Fraternidade e Dia Nacional da 
Juventude, além de tantos outros acontecimentos. Recordamos a história fazendo 
memória do nosso Dedé, Pe. Demerval, SDN, que marcou significativamente as Con-
gregações fundadas pelo Servo de Deus Pe. Júlio Maria; Deus o levou para juntar a Fa-
mília Julimariana lá nas alturas celestes e de lá inspirar nossa Pastoral Vocacional.

Nessa sementeira está a Família Julimariana, as três Congregações fundadas 
pelo Servo de Deus Pe. Júlio Maria De Lombaerde. Essas Congregações herdeiras de 
um carisma – dom, força, inspiração – de Deus para a vida do mundo e de uma espi-
ritualidade, na Igreja, se propõe ser resposta ao Evangelho para as pessoas que bus-
cam a Deus. Para os jovens, nossa família quer ser um espaço de realização e res-
posta à Vida Consagrada.

Ser Cordimariana é ser misericórdia e ternura, inspirada no Coração Imacula-
do de Maria, numa presença viva e discreta na história. Ser Sacramentina é contem-
plar e atualizar o mistério eucarístico inspirado no amor de Maria, a Mãe Eucarística. 
Nossas irmãs são presença marcante na educação, saúde, pastoral, compartilhando 
esse jeito Julimariano de servir e viver. Ser Sacramentino é ser doado, partido, entre-
gue para a vida do mundo, com ênfase em paróquias, meios de comunicação social, 
no meio do povo, formando-o missionariamente. Para a Família Julimariana, Euca-
ristia, Maria e Missão são parte do nosso DNA.

No IV Congresso Vocacional, estivemos juntos em Aparecida. Estar juntos, ca-
minhar juntos é sinal de comunhão, amizade e comprometimento. Padre Demerval 
foi grande incentivador desse caminhar juntos e juntas. Nesse Congresso renovamos 
ainda mais nossas forças para trilhar as sendas do Servo de Deus Pe. Júlio Maria, en-
cantando de modo especial a juventude com nosso testemunho, nossa ação junto 
ao povo. O Congresso nos fez olhar mais adiante e, tal como Jesus, dizer aos jovens: 
“vinde ver” nosso jeito de responder ao Evangelho.

Jovem! Você que nos acompanha nas páginas do Semente e nas Redes Sociais, 
conheça a Família Julimariana, fale desse jeito de ser para os seus amigos e amigas, 
e vista conosco essa camisa. Conheça a apaixonante vida do Servo de Deus Pe. Júlio 
Maria De Lombaerde. É um encanto. O jovem que se apaixonou pela missão e deu a sua 
vida para ser missionário na África em plena adolescência. Uma vida marcadamente 
missionária feita de entrega amorosa ao Reino. Junte-se ao ideal julimariano, conhe-
ça nossos carismas e espiritualidade, levemos esta proposta a nossas comunidades.

Família Julimariana, temos muito a fazer pelos jovens, pela Igreja. Avante! É tem-
po de esperança, é Natal. Que os 75 anos da morte do Pe. Júlio Maria nos façam mais 
comprometidos com seu legado. Em frente, compartilhando sonhos, vivendo es-
perança, construindo um mundo a partir dos valores do Evangelho no jeito de Maria.

Um Natal de luz para todos!
Equipe do Semente.

* Promotor Vocacional SDN
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# I R .  C A C I L D A  M E N D E S  P E I X O T O ,  S D N *

O 
4º CONGRESSO Vocacional do Brasil, enquan-
to evento, já foi realizado. Em nossa me-
mória, muitas lembranças positivas, não 
só desses dias 5 a 8 de setembro, em Apa-

recida, SP, como também dos Pré-Congressos 
realizados nos Regionais. Alegria, entusiasmo, 
trabalho, reflexão, aprofundamento, participa-
ção, dinamismo, criatividade e dedicação foram 
marcas fortes percebidas por todos/as que o vi-
venciaram. Neste artigo, achamos por bem men-
cionar algumas percepções, provocações, pers-
pectivas e luzes, para trabalharmos a dimensão 
vocacional e religiosa da Família Julimariana, 
a partir deste Congresso.

PercepÇões
O 4º Congresso Vocacional do Brasil, que teve 
como tema “Vocação e Discernimento”, e le-
ma “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos!” (Sl 
25,4), foi um acontecimento ímpar na caminha-
da da Igreja, sobretudo neste tempo em que se 
experimenta, em todos os âmbitos da socieda-
de, uma profunda crise de sentido, afetando di-
retamente a juventude, exigindo dela posturas 
de discernimento e de escolhas.

A presença e participação dos que atuam no 
Serviço de Animação Vocacional, desde os Pré-
Congressos, foi bastante significativa, marca-
da por um forte desejo de obter respostas para 
as muitas perguntas que cada um/a trazia den-
tro de si, no sentido de ter pistas concretas pa-
ra desenvolver a dimensão vocacional nos es-
paços de atuação junto à juventude. Mais do 
que pistas, os congressistas acrescentaram em 
suas bagagens, novas inquietações e perguntas 
frente ao que viram, ouviram e experimenta-
ram naqueles dias.

Os dois assessores convidados se destaca-
ram com suas reflexões. Pe. Ângelo Mezzare, rcj, 
apresentou, de forma clara e densa, a Caminhada 
Vocacional do Brasil. E Pe. Amedeo Cencini, fdcc, 
refletiu sobre “a primeira geração que discerne. 
Do abandono da Fé à graça da escolha”. Quanta 
provocação! Além das assessorias, ressaltamos, 
também, os momentos celebrativo e as Ofici-
nas com temas transversais, possibilitando aos 
participantes, não apenas a obtenção de conteú-
do, como também momentos experienciais im-
prescindíveis para o/a animador/a vocacional.

Provocações
Neste Congresso, fomos provocados/as a pen-
sar, não só a pergunta que os jovens nos fazem, 
como também a pergunta que nós próprios nos 
fazemos acerca do futuro e o pedido que apre-
sentamos a Jesus: “Mostra-nos, Senhor, os teus 

caminhos”. Padre Amedeo provocou os/as con-
gressistas a pensarem a questão vocacional ho-
je, desenvolvendo um novo olhar sobre a juven-
tude, tomando como referência o Sínodo sobre 
os Jovens, a partir de três pontos, a saber: 1). 
A experiência sinodal; 2). Proposta do Sínodo: 
discernimento e geração digital; 3). Pedagogia 
do discernimento vocacional.

Ele ressaltou a vivência da verdadeira sino-
dalidade da Igreja, experimentada no Sínodo so-
bre os Jovens, nunca vivenciada antes. Um ca-
minho feito e trilhado em conjunto: Papa Fran-
cisco, bispos e padres, educadores e animado-
res juvenis, anciãos e jovens, homens e mulhe-
res... Caminho de reflexão sobre a Igreja, sua 
missão, seu estilo de acompanhar os jovens e o 
seu discernimento vocacional. Não era possível 
um Sínodo sobre os Jovens sem a sua presença. 
E eles estavam lá representados.

Para falar do jovem como símbolo de uma 
Igreja que se renova, segundo Padre Amedeo, pre-
cisamos considerá-los, partindo de três lugares:
a. Lugar psicológico: os Jovens como termô-
metro de mudança. São o meio pelo qual a so-
ciedade experimenta o mundo em mudança. 
Não suportam a repetição.
b. Lugar teológico: novidade e jovialidade per-
manente da fé. Os jovens são o caminho pelo qual 
a Igreja reencontra os motivos da fé nos tempos 
novos. Sinalizam à Igreja que uma certa moda-
lidade de transmissão da fé não é mais atraente.
c. Lugar sociológico: o fim do Cristianismo 
convencional. Dentro de uma sociedade secu-
larizada, não é mais óbvio ser cristão. Chega-
remos à fé pela conversão e convicção pessoal, 
não pela convenção social. Isto requer discer-
nimento e escolha.

Segundo Padre Amedeo, a proposta do Sí-
nodo sobre os Jovens não é a fé ou a vocação, 
nem mesmo a relação entre estas duas realida-
des ou a animação vocacional, entendida como 
uma tentativa de tornar-se atraente, mas, sim, 
o discernimento, considerando a consciência da 
geração digital. Sobre a pedagogia do discerni-
mento vocacional, o assessor trabalhou sob a 
ótica da sensibilidade em vários níveis.

Perspectivas
Partindo da reflexão apresentada pelo Padre 
Amedeo, tendo como base o Sínodo para os Jo-
vens, destacamos algumas perspectivas para o 
Serviço de Animação Vocacional:
1. Encorajar os jovens a trilharem o caminho 
que conduz à fé, como descoberta do sentido da 
vida, conduzindo-os, do discernimento do sen-
tido da vida em Cristo ao discernimento voca-
cional, como descoberta e escolha do seu pró-
prio lugar na vida.
2. Dar especial atenção à consciência, co-
mo “um lugar privilegiado de uma intimidade 
especial com Deus e de encontro com Ele”. O 
discernimento, na verdade, é um exercício ab-
solutamente pessoal e intransferível
3. Assumir o discernimento como uma arte 
que se aprende, somente e através da ajuda de 
um irmão/irmã mais velho/a, na fé e no segui-
mento a Cristo, que de alguma forma transmi-
te essa arte ao longo de um caminho de acom-
panhamento frequente.
4]. Trabalhar a sensibilidade vocacional 
(SV). É precisamente sobre esta que se deve in-
tervir em vista de um autêntico discernimento 
vocacional. É difícil que nasça uma vocação nu-
ma pessoa que não tenha a SV. É aquela orien-
tação interior que nasce do desejo de procurar 
o próprio lugar na vida, e colocar-se numa ati-
tude de escuta do quanto e de quem possa aju-
dar nesta busca com a coragem de decidir livre 
e responsavelmente.

Luzes para o trabalho 
vocacional julimariano
Como Família Julimariana, devemos ser os ir-
mãos e irmãs mais velhos/as que se dispõem a 
ouvir, acompanhar e ajudar os jovens nas suas 
buscas mais profundas, orientá-los em seus pro-
cessos de discernimento e apresentar o segui-
mento à pessoa de Jesus como uma opção de 
vida a ser escolhida.#
 
 
*Superiora Geral da Congregação das Irmãs 
Sacramentinas de Nossa Senhora

Família Julimariana no 4º Congresso Vocacional do Brasil
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CURTIR A PALAVRA
Preparar o ambiente com flores, Bíblia, 
vela acesa, Cruz, criar um ambiente que 
favoreça o silêncio.

Música inicial: “Quero ouvir Teu ape-
lo”... (Ir. Míria Kolling) ou outra à esco-
lha do grupo
Saudação à Trindade Santa

Animador: Num tempo de pouca escuta 
da Palavra do Senhor, quando os adultos 
já haviam perdido a esperança de futuro, 
Deus dirige sua Palavra ao jovem Samuel 
e o convoca para ser profeta do povo. Isso 
mostra como Deus acredita na juventude. 
Não que os adultos não tenham o seu lugar 
na educação da fé e na orientação dos jo-
vens, pois Eli foi importante para indicar 
ao jovem Samuel que Aquela voz que o cha-
mava era o SENHOR. Deus, porém, envia 
a sua Palavra a um jovem, a fim de que es-
te pudesse profetizar o amor e a justiça de 
Deus para o sacerdote Eli e para todo o povo.
Cantando: Escuta juventude, Senhor teu 
Deus vai falar / Escuta juventude, Senhor 
teu Deus vai falar / Fala, Senhor meu Deus, 
teus jovens vão te escutar... / Fala, Senhor 
meu Deus, teus jovens vão te escutar...

Ler na Bíblia: Samuel 3,1-10
Como Samuel escuta a voz do SENHOR? 
Com clareza ou confusa?

Qual a importância de Eli no proces-
so de discernimento da voz de Deus fei-
to pelo jovem Samuel?

COMENTAR A PALAVRA
L. 1: Hoje, mais do que em outros tempos, 
vivemos um conflito de gerações. A tec-
nologia ligada aos meios de comunicação 
criou uma nova cultura, um novo mundo, 
no qual a maioria dos adultos sente difi-
culdade de compreender toda essa nova 
engrenagem e, por mais que se esforce, 
não consegue acompanhar “a mudança de 
época” pela qual estamos passando. Pare-
ce que o fio da tradição que ligava o passa-
do ao futuro foi cortado, e ao jovem cabe 
viver sob a pressão do eterno presente.
L. 2: Não se trata de dizer: “o mundo era 
melhor ou pior”. Nosso maior desafio é 
discernir a voz de Deus em meio a tan-
tas outras vozes que não nos conduzem 
a uma verdadeira felicidade e maturação. 

Nesse processo de escuta e discernimen-
to, é sempre importante o testemunho 
dos mais velhos, como fez Eli, que mes-
mo não tendo mais a “visão de profeta” 
para discernir os sinais de Deus na histó-
ria, foi capaz de orientar o jovem Samuel.
L. 3: Outro elemento importante a ser 
considerado é o silêncio para ouvir a Pala-
vra. É em meio ao silêncio que se pode es-
cutar a Palavra. Neste sentido nossa épo-
ca histórica não está aberta a essa escuta, 
pois vivemos numa cultura do barulho. 
São tantos ruídos, tantas vozes, que te-
mos dificuldade para escutar. Para ouvir a 
Palavra, requer-se silêncio. Silêncio exte-
rior e silêncio interior. Em nossa cultura 
que detesta o silêncio, será um ato contra-
cultural fomentar o silêncio. Mas o silên-
cio constitui condição fundamental para 
assimilar a Palavra de Deus. Sem silêncio 
interior e exterior (pois não há silêncio in-
terior sem silêncio exterior), a Palavra de 
Deus entra por um ouvido e sai pelo outro.

L. 4: “Quanto mais velhos e autocríti-
cos ficamos, tanto mais aprendemos a 
apreciar o radicalismo da própria juven-
tude. Não desprezes os sonhos de tua ju-

ventude.” (J. MOLTMANN.) Mesmo em 
épocas e contextos bem diferentes, a re-
comendação de São Paulo ao seu jovem 
discípulo Timóteo continua válida para 
os nossos dias: “Ninguém te menospreze 
por seres jovem” (1Tm 4,12), pois se a ju-
ventude viesse a faltar, o rosto da Igreja 
ficaria desfigurado.

Cantando: Deixa-me ser jovem, / não me 
impeças de lutar, / pois a vida me convida / 
a uma missão realizar. //
Conversar em grupo
- Quais os desafios que os jovens encon-
tram hoje para ouvir a Voz de Deus em 
meio a tantos ruídos? Qual a importância 
do grupo de jovens e da comunidade de 
fé no nosso processo de discernimento?
Música: Nova Geração (Pe. Zezinho, SCJ).

COMPARTILHAR A PALAVRA
Fazer uma breve pesquisa sobre como era 
a juventude no tempo de seus pais e avós, 
e compartilhar no próximo encontro.

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

9 Ninguém te menospreze por seres jovem

# P E .  R O D R I G O  F E R R E I R A ,  S D N
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CURTIR A PALAVRA
Preparar o ambiente com flores, Bíblia, 
vela acesa, Cruz, fotografias de jovens 
em lugares e realidades diversas

Música inicial: “Mãe do céu Morena”... 
(Pe. Zezinho, SCJ) ou outra à escolha do 
grupo
Saudação à Trindade Santa

Animador: O Papa Francisco tem falado 
muito da importância do discernimento 
na vivência pessoal da fé, haja vista que 
vivemos numa sociedade plural com uma 
infinidade de experiências religiosas que 
precisam ser refletidas, examinadas, pa-
ra guardarmos o que é bom (cf. 1Ts 5,21). 
“Hoje em dia, tornou-se particularmente 
necessária a capacidade de discernimen-
to, porque a vida atual oferece enormes 
possibilidades de ação e distração, sen-
do-nos apresentadas pelo mundo como 
se fossem todas válidas e boas [...]. Sem 
a sapiência do discernimento, podemos 
facilmente transformar-nos em mario-
netes à mercê das tendências da ocasião 
(Alegrai-vos e exultai, nº 167.)

Cantando: Tenho que gritar, tenho que 
arriscar! Ai de mim se não o faço! / Como 
escapar de Ti, como calar, se tua voz arde 
em meu peito? / Tenho que andar, tenho 
que lutar! / Ai de mim se não o faço! / Co-
mo escapar de Ti, como calar, sua voz ar-
de em meu peito?

Ler na Bíblia: 
1 Tessalonicenses 5,12-22
Quais são os conselhos de São Paulo para 
a comunidade de Tessalônica?

Qual ou quais desses conselhos são úteis 
para nós jovens hoje?

COMENTAR A PALAVRA

L. 1: São João Paulo II dizia que “a fé e a 
razão (fides et ratio) constituem como 
que as duas asas pelas quais o espíri-
to humano se eleva para a contempla-
ção da verdade. Foi Deus quem colo-
cou no coração do homem o desejo de 
conhecer a verdade e, em última análi-
se, de conhecer a Ele, para que, conhe-

cendo-O e amando-O, possa chegar à 
verdade sobre si próprio”. (Fé e Razão, 
preâmbulo.)

L. 2: A fé não é um caminhar no escu-
ro; pelo contrário, precisamos “estar 
sempre prontos a dar a razão da nossa 
esperança a todo aquele que a pedir”. 
(1Pd 3,15.) Sem o mínimo de razoa-
bilidade, sem o discernimento do es-
pírito, podemos cair facilmente num 
fideísmo desencarnado, numa fé abs-
trata, num Deus sem rosto, num Cris-
to sem carne. Se queremos ser, de fato, 
cristãos autênticos no mundo, faz-se 
necessário “examinar o que há dentro 
de nós – desejos, angústias, temores, 
expectativas – e o que acontece fora 
de nós – os ‘sinais dos tempos’ –, para 
reconhecer os caminhos da liberdade 
plena”. (Papa Francisco, Alegrai-vos e 
Exultai, nº 168.)

L. 3: O discernimento liberta-nos da ri-
gidez, pois cria em nós a predisposição 
para escutar: o Senhor, os outros, a pró-
pria realidade que não cessa de nos inter-
pelar de novas maneiras. Somente quem 
está disposto a escutar é que tem a liber-
dade de renunciar ao seu ponto de vista 
parcial e insuficiente, aos seus hábitos, 
aos seus esquemas.

Conversar em grupo
- Qual a importância do discernimen-
to na vida profissional, vocacional e 
afetiva dos jovens? Conversar dois a 
dois, depois compartilhar com todo 
o grupo.

Música: “Era uma vez” (Kell Smith) ou 
outra à escolha do grupo.

COMPARTILHAR 
A PALAVRA

Criar espaço no grupo para debates acer-
ca da realidade política, social e ambien-
tal de nosso país. Quem sabe, convidar 
alguém para um momento de conversa 
com o grupo.

Oração final
Preces espontâneas, Pai-Nosso, Ave-Ma-
ria, bênção final...

10 Examinai tudo e guardai o que for bom
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# I R .  C Á S S I A  A L B U Q U E R Q U E ,  F C I M *

A Família Julimariana tem sua história 
tecida de fatos e tradições, carrega um 
patrimônio congregacional, cultural 

e espiritual, assim como a identidade pró-
pria e mística. Muitos santos missioná-
rios, sob a ação do Espírito, souberam as-
sumir na Igreja sinais característicos que 
as marcaram e construíram assim o Reino 
de Deus. Destacaram-se como sinais de 
plenitude de graça e amor, na missão de 
cuidar, sobretudo dos oprimidos. Assim 
aconteceu com o Pe. Júlio Maria De Lom-
baerde, missionário que fecundou o chão 
do Brasil com sementes de esperanças. 
“O Brasil é um campo imenso, onde a cada 
passo, podemos semear alguma coisa de nos-
so zelo e de nosso amor.” (Pe. Júlio Maria.)

O Fundador
Foi o homem, o religioso, o sacerdote, o 
missionário das grandes e pequenas tra-
vessias em todas as dimensões. Conhe-
cia e amava apaixonadamente Nossa Se-
nhora. Ela o conduziu à Eucaristia, e seu 
grande sonho era eucaristizar o mundo 
com o Coração de Maria. E dizia: “que 
os nossos olhos estejam fixos em Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida; e em Maria, 
a primeira vocacionada do Pai”. “Havia 
na alma do Padre Júlio Maria o carisma de 
Fundador.” (Dom Miranda, SDN.)

Ele fundou não somente uma con-
gregação, fundou três: Em 1916, em Ma-
capá, AP, funda a Congregação das Filhas 
do Coração Imaculado de Maria, as Irmãs 
Cordimarianas, com 103 anos de história. 
Em 1929, em Manhumirim, MG, a Con-
gregação dos Missionários Sacramenti-
nos de Nossa Senhora e a Congregação 
das Irmãs Sacramentinas de Nossa Se-
nhora, com 90 anos de história. O lega-

do espiritual deixado pelo Servo de Deus 
Pe. Júlio Maria permanece vivo naque-
les que abraçam o carisma julimariano.

A Família Julimariana
“Assim, Deus deu ao Pe. Júlio Maria um ca-
risma mariano, aplicado às três congrega-
ções. Cada uma tem seu carisma próprio re-
cebido de Deus através dele. Cada carisma 
recebido tem seu jeito de se manifestar. E is-
so dá a cada Congregação Julimariana um 
jeito peculiar de ser.” (Pe. Demerval, SDN.)

Podemos definir que a Espiritualida-
de Julimariana é: Missionária-Eucarísti-
co-Mariana. Pe. Júlio Maria adotou, pa-
ra as três congregações que fundou, o le-
ma: Amor e Sacrifício. Com certeza con-
templou o itinerário espiritual de Maria, 

que soube amar e sofrer admiravelmente. 
Uniu os seus sofrimentos aos do seu Divi-
no Filho e cifrou num verdadeiro “Amor-
Sacrifício”. As Congregações Julimaria-
nas vivem hoje o lema expresso na dedi-
cação ao povo, através do zelo apostólico 
e do espírito missionário, sacrifício pela 
prática das virtudes e zelo na formação 
religiosa e eucarística do povo, enfren-
tando os desafios da Vida Consagrada, 
luzes e cruzes ao lado de muitas orações. 
Elas buscam no seu dia a dia aprofundar 
o lema congregacional, na esperança de 
uma fidelidade sempre atual e renovado-
ra à intuição de seu Fundador.

A Semente Vocacional
Eis um caminho a seguir.
Uma proposta de vida.
Um jeito de SER Vida Religiosa 
Consagrada no mundo.

A semente Julimariana germinou, deu 
flores e frutos. A Vocação é semente a ser 
cultivada no terreno da Santidade! Toda 
vocação é como uma planta que exige cui-
dados e muito carinho. No início, é uma 
semente; pouco a pouco vai se tornando 
árvore, produz flores e frutos. Vocação é 
chamado e resposta. Quem chama é Deus, 
quem responde somos nós. Cuidar bem de 
uma vocação, é zelar do jardim de Deus.

Querida Juventude, seja qual for o pon-
to em que você estiver na sua trajetória, as-
suma hoje sua vocação!

Que a Virgem Maria, a mulher oran-
te que, ao escutar Deus, soube dizer SIM 
ao seu Projeto e tornou-se geradora de 
vocações a serviço da Igreja para cons-
truir um mundo novo de Paz, Justiça e 
Fraternidade, ajude-nos não só a fazer 
memória, mas a celebrar as sementes do 
Reino nos passos do nosso Fundador.#

* Responsável pela PV

Família Julimariana, 
a semente que germinou

“Espero, pois, embora separados,
formarmos todos uma mesma família
do mesmo pai e no mesmo espírito.”
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com o nome de Irmão Optato Maria, ten-
do ido trabalhar na África.

Em consequência de febres, voltou 
à Europa e, sentindo-se chamado ao sa-
cerdócio, entrou na Congregação da Sa-
grada Família, fundada pelo Padre Ber-
thier, em Grave, Holanda, para recolher 
vocações tardias. Foi ordenado a 13 de 
janeiro de 1908. Em 1912, quando fazia 
um bem imenso pregando missões pe-
la França, foi de repente enviado para 
o Brasil, na Amazônia, onde trabalhou 
15 anos como missionário entre os ín-
dios e caboclos.

No Norte (Macapá, AP), fundou pro-
videncialmente a Congregação das Irmãs 
do Imaculado Coração de Maria, tendo 
sido aprovada pelo Papa Bento XV. Do 
Norte, o Padre Júlio Maria, demorando-
se algum tempo em Natal, veio para Ma-
nhumirim, MG, em 1928. A pedido dos 
vigários, e estimulado pelo santo Dom 
Carloto, primeiro Bispo de Caratinga, 
MG, Padre Júlio Maria, com muito fru-
to espiritual, percorreu grande parte da 
Diocese, pregando missões. “Do nada”, 
mas sempre abençoado por Deus e Nos-
sa Senhora, fundou aqui a primeira Con-
gregação de padres missionários genui-
namente brasileiros: a Congregação dos 

Missionários de Nossa Senhora do San-
tíssimo Sacramento (Padres e Irmãos), 
bem como a das Irmãs Sacramentinas de 
Nossa Senhora.

Em trágico acidente de automóvel, 
ocorrido a 24 de dezembro de 1944, quan-
do viajava às pressas, pela urgência de ce-
lebrar a Santa Missa de Natal, sozinho, 
longe de seus filhos, Padre Júlio Maria 
morreu, lutando ainda como passara to-
da a sua vida. O Brasil inteiro chorou a 
perda desse grande sacerdote, brasilei-
ro de coração.

Hoje, a caminho dos altares, Pe. Jú-
lio Maria De Lombaerde, MSF, é reco-
nhecido como Servo de Deus e está em 
processo de beatificação e canonização.

Compartilhando:
Partilhe com seus amigos e também nos 
grupos de jovens como a vida e a missão 
do Pe. Júlio Maria ilumina nossa vida cris-
tã. A história completa pode ser acessada 
em: sacramentinos.org.br 

* Graduando em Jornalismo pela PUC-Minas
 dafonsohp@outlook.com

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

O Servo de Deus 
Pe. Júlio Maria de Lombaerde

“Nunca seremos grandes, 
nunca seremos elevados, 

nunca seremos santos 
se não caminharmos 

para um ideal.”

Cantando:
Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. / 
Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. // 
Partir não é tudo, certamente / há quem 
parte e nada dá, busca só sua liberdade. / 
Partir, mas com a fé no teu Senhor / com o 
amor aberto a todos leva ao mundo a sal-
vação. / O que deixaste, tu bem conheces, o 
que tu levas é muito mais. / Pregai entre os 
povos o Evangelho, Palavra de Jesus. // Sai 
da tua terra e vai, onde te mostrarei. / Sai 
da tua terra e vai, contigo estarei./

Rezando:
Prepare um ambiente tranquilo, arejado. 
Providencie um momento de silêncio que 
propicie a oração. Ouviremos a Palavra 
de Deus em Gênesis 12,1-6; 17,1-8. Após 
a leitura, é importante silenciar. Procure 
repassar o texto, refaça em sua memó-
ria o ambiente no qual a história acon-
tece. Quais são os personagens? O que 
eles fazem? Qual é a situação narrada?

Contextualizando:
Estamos na segunda parte do Livro do 
Gênesis. Aqui, narram-se as origens do 
Povo de Deus, sua história. Abraão é o iní-
cio dessa história. E sua vida é pautada 
na fé. Em que consiste essa fé? Deixar sua 
casa, suas seguranças e ir para uma ter-
ra que nunca pisou. A fé, portanto, pro-
voca mudanças, não simplesmente geo-
gráficas; “sair e ir” significa também uma 
transformação pessoal e social.

Testemunhando:
Júlio Emílio nasceu em 8 de janeiro de 
1878, filho de José De Lombaerde e Si-
dônia Steelant. Atraído pela vida mis-
sionária, quando assistia à missa de um 
santo missionário, ainda antes de con-
cluir seus estudos se fez “Irmão Branco”, 



#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, 38
Centro - Manhumirim, MG. Cep 36970-000

#outrosolhares

EXPEDIENtE #JORNAL SEMENtE – FUNDADO EM 1º DE OUTUBRO DE 1971 PELO PADRE DEMERVAL ALVES BOTELHO, SDN EM MANHUMIRIM, MG
#Diretor-Editor: Pe. Izaías Júnior de Andrade, SDN #Projeto gráfi co e diagramação: Valdinei do Carmo / Orgânica Editorial 
#Redatores: Pe. Rodrigo Ferreira, SDN; Pe. Aureliano de Moura Lima, SDN; Pe. Gedeir Vieira Gonçalves, SDN; Ir. Cássia de Albuquerque, FCIM; Ir. Dione Afonso, SDN. 
#Colaboradores: Equipe da PVS Julimariana #Revisão: Antônio Carlos Santini,  Pe. Izaías Júnior de Andrade, SDN; Ir. Dione Afonso, SDN #Expedição: Aspirantes
#Redes Sociais: @vocacionalsacramentinos {         @sacramentinum  {        [31] 9 8335-6961  {         sacramentinos.org.br {
#Impressão: Gráfi ca e Editora O Lutador - Belo Horizonte, MG, [31] 3439-8000, vendas@olutador.org.br

Jovem! 
A você que vive 
aspirando a conhecer 
caminhos novos, 
buscando compreender 
quais caminhos Deus 
reserva para você, 
propomos um caminho 
de oração e construção 
de seu projeto de vida, 
discernindo sua vocação.
Faça um acompanhamento 
vocacional com 
os Missionários 
Sacramentinos 
de Nossa Senhora!
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
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Jovens daqui, jovens de lá! JOVENS AQUI E EM TODO LUGAR!

Apenas
R$20,00
+ Porte


