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«A Igreja, mãe de vocações»
É o tema para o 53º Dia Mundial de Oração 

pelas Vocações, que se celebra no IV Domingo 
da Páscoa, a 17 de abril de 2016. Na sua 
mensagem, o Papa Francisco declara o 
desejo de que todos os batizados pudessem, 
no decurso deste Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia, experimentar a alegria de 
pertencer à Igreja, redescobrindo nela a 
vocação cristã e as formas particulares de a 
viver que nascem no meio do Povo de Deus 
e são dons da misericórdia divina.

Sendo a Igreja a casa da misericórdia e 
também a «terra» onde a vocação germina, 
cresce e dá fruto, somos convidados a 
dar graças pela comunidade no caminho 
vocacional de cada um, pois a ação 
misericordiosa do Senhor perdoa os nossos 
pecados e abre-nos a uma vida nova que se 
concretiza no chamamento ao discipulado 
missionário. Em saída e sem partidarismos, 
porque toda a vocação é uma convocação 
comunitária, a equipa da Pastoral Vocacional 
quer responder ao desafio de promover a 
atenção de cada uma e de cada um para o 
olhar compassivo de Jesus que (ch)ama.f

Estando os discípulos em Antioquia 
a celebrar o culto em honra do Senhor 
e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: 
«Separai Barnabé e Saulo para o 
trabalho a que Eu os chamei.» Então, 
depois de terem jejuado e orado, 
impuseram-lhes as mãos e deixaram-
nos partir. (...) Assim que chegaram, 
reuniram a Igreja e contaram tudo 
o que Deus fizera com eles, e como 
abrira aos pagãos a porta da fé. 

(Act 13, 2-4.14, 27)

(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 os pequenos agricultores 

recebam a justa compensação pelo seu 
precioso trabalho; para que os cristãos 

de África dêem testemunho do amor 
e da fé em Jesus Cristo no meio dos 

conflitos político-religiosos. 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:

Não fales... promove! (Cv 27)
Custa-nos viver em público a nossa 

vocação até às últimas consequências, 
em contraste com os muçulmanos, 
judeus e gurus da Índia, que não se 
atrapalham em cumprir os seus ritos 
ou a fazer contemplação à frente de 
turistas. Por isso, oscilamos entre o or-
gulho de ser missionários e a vergonha 
de convidar outros a sê-lo.
Talvez tenhamos pecado por exces-

so de exibicionismo e de agressividade 
nas formas de propor a vocação, fa-
zendo com que as resistências de hoje 
correspondam aos “empanturramen-
tos” de ontem, sob a alegada ameaça 
de “sequestro vocacional”. Como rea-
ção, emigrámos para o hemisfério da 
vergonha, não apresentando a voca-
ção em certos ambientes, com medo 
das dolorosas consequências.
A solução estará, não tanto na elo-

quência da palavra, mas mais na gran-
deza de alma que se obtém tendo o 
coração em Deus, deixando que Ele 
faça crescer em nós aquilo que pode 
contagiar os outros. Deste modo, um 
animador vocacional nunca renunciará 
à fecundidade, ajudando a promover o 
futuro de alguém.f (Ler mais no Sítio da Internet)
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sexta-feira, dia 15:
21:00 Vigília de Oração 

pelas Vocações (igreja 
de S. João de Lourosa)

<
<domingo, dia 10:

10:30 Encontro com 
Escuteiros (Fragosela)

11:30 Eucaristia (Fragosela)
15:00 Visualização do Filme 

“O Último Presente” 
(Fragosela)

sábado, dia 16:
19:30 Eucaristia (Rebordinho)
20:30 Eucaristia (Coimbrões)
21:30 Visualização do Filme “O Último 

Presente” (Associação de Teivas) 

domingo, dia 17:
09:00 Eucaristia (Oliveira de Barreiros)
10:15 Eucaristia (Teivas)
10:30 Encontro Catequese Infância 

[1º-6º] (S. João de Lourosa)
11:30 Eucaristia (S. João de Lourosa)
15:00 Encontro Catequese da 

Adolescência [7º-9º], Escuteiros 
e Jovens (S. João de Lourosa)

sexta-feira, dia 8:
21:00 Vigília de Oração pelas 

Vocações  
(igreja de Fragosela)

sábado, dia 9:
14:30 Encontro Catequese 

da Adolescência [6º-8º] 
(Fragosela)

15:30 Encontro Catequese da 
Infância [1º-5º] (Fragosela)

19:00 Eucaristia (Fragosela de 
Baixo)

20:00 Eucaristia (Prime)
21:00 Encontro de Jovens com 

lanche partilhado (Prime)


