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Vive o tríduo da tua vocação!
Nunca é demais relembrar que o 

centro à volta do qual gira a vida 
cristã é a celebração da Paixão, Morte 
e Ressurreição de Jesus Cristo, no 
Tríduo Pascal que, este ano, é de 24 
a 27 de março de 2016.

Da celebração da Missa da Ceia 
em que Jesus instituiu a Eucaristia 
(tarde de Quinta-feira Santa), 
passando pela celebração da 
Paixão que O levou a dar a vida 
por nós (tarde de Sexta-feira 
Santa) até ao canto do Aleluia 
pela Sua Ressurreição (noite da 
grande Vigília e dia de Páscoa),

podemos fazer um caminho que é 
muito útil à celebração e, porventura, à 
descoberta da própria vocação.
São, simplesmente, três dias e três 

celebrações. Sem este Centro Vital, como 
poderás compadecer-te dos outros, doar-
te com entusiasmo e acolher a vida eterna? 
Atreve-te a participar na tua paróquia!f

Se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei 
os pés, também vós deveis lavar os pés 
uns aos outros. Na verdade, dei-vos 
exemplo para que, assim como Eu fiz, 
vós façais também. Em verdade, em 
verdade vos digo, não é o servo mais 
do que o seu Senhor, nem o enviado 
mais do que aquele que o envia. Uma 
vez que sabeis isto, sereis felizes se 
o puserdes em prática. (Jo 13, 12-17)

(Parar um pouco para contemplar 
a realidade atual à luz da Palavra de Deus, 

com a eventual partilha do que cada um vê.)

uCom o Papa Francisco, rezamos: 
para que as famílias em dificuldade 
recebam os apoios necessários e as 

crianças possam crescer em ambientes 
saudáveis e serenos; para que os 

cristãos discriminados ou perseguidos 
por causa da sua fé permaneçam fortes 

e fiéis ao Evangelho, graças à oração 
incessante de toda a Igreja. Pai Nosso.

Este informativo
serve a

Página no facebook: 
facebook.com/ 
tocadospela 
misericordia
Sítio na Internet: 
www.vocacoes. 
diocesedeviseu.pt

Correio eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

           Televisão:

A imaginação de poder (Cv 26)
Será que no fundo da crise da 

escassez de vocações não estará 
uma “crise de fantasia missioná-
ria”? Poderá ser que sim. Há na 
Igreja procedimentos pastorais já 
caducos que impedem de dar se-
guimento a novas formas eficazes 
de criar futuro. 
Por exemplo: a nossa linguagem 

fossilizada que dificulta a trans-
missão persuasiva do chamamen-
to; a tendência suicida que boico-
ta sucessivas vezes a realização 
de planos pastorais para jovens; 
a tendência autorizada à existên-
cia de grupos restauracionistas; a 
inércia diante da impermeabilida-
de ao Evangelho...
A memória dos antigos ainda nos 

pode ajudar a substituir a magia 
do computador pela habilidade 
imaginativa da fantasia missioná-
ria que o Espírito Santo nos deu 
para a missão...f (Ler mais no Sítio da Internet)

sábado, dia 5:
 15:00 Filme c/ lanche partilhado (São Pedro de France)
domingo, dia 6:
 09:00 Eucaristia (Nesprido*)
 10:00 Catequese (São Pedro de France)
 11:00 Eucaristia (São Pedro de France)
 15:00 Filme (Nesprido*)
sábado, dia 12:
 10:00 Catequese 1º-3º/Confissões 4º-9º (Santos Evos)
 11:00 Eucaristia/Jubileu da Irmandade (Santos Evos)
 12:30 Almoço partilhado (Santos Evos)
 13:30 Peddy-paper org. pelos jovens (Santos Evos)
 14:30 Encontro vocacional (Santos Evos)
domingo, dia 13:
 09:00 Eucaristia (Santos Evos)
 10:30 Eucaristia (Igreja Paroquial*)
 12:00 Eucaristia (Vila Corça*)
 15:00 Filme (Vila Corça*)
domingo, dia 20:
 15:00 Via Sacra org. pelos jovens (Igreja Paroquial*)
 16:00 Filme (Salão da Casa Paroquial*)       
                             *Paróquia de Povolide
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SAIR DE CASA NO MÊS DE MARÇO:

Jornada 
Diocesana 
da Juventude
(19 mar. 2016, Sábado de Ramos,
para Jovens das Paróquias e Movimentos)
+ info: www.juventude.diocesedeviseu.pt

Tríduo Pascal
[de 24 a 27 mar. 2016,

informa-te na tua paróquia]

Missa da Ceia do Senhor
(em Quinta-feira Santa, 24mar.2016)

Celebração da Paixão do Senhor
(em Sexta-feira Santa, 25mar.2016)

Ressurreição de Jesus
(na Vigília Pascal de Sábado Santo, 26mar.2016

ou na Missa do Domingo de Páscoa, 27mar.2016)
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