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Sagrado Coração de Jesus...
... dai-nos muitos e santos sacerdo-

tes, segundo o teu coração! É a ora-
ção do povo simples que vale mais do 
que o trabalho de muitos animadores 
apressados que, por vezes, queimam 
etapas no desenvolvimento das his-
tórias vocacionais que, por natureza, 
são de um crescimento misterioso. O 
povo reza e espera. Quem coopera no 
trabalho da pastoral vocacional deve-
ria ser “recrutado” deste tipo de povo.
A pressa pastoral costuma vir da 

vontade de ser eficaz na resposta aos 
problemas emergentes de ministros   
      ou agentes pastorais, mas não cos-
 tuma ater-se aos conteúdos do 

chamamento. É preciso “devolver” ao 
Mestre que chama a autoridade quanto 
aos que Ele quer para a sua messe. Quan-
to a nós, saibamos semear a Sua Palavra 
com um coração semelhante ao d’Ele... f

 «Qual é o homem dentre vós que, 
possuindo cem ovelhas e tendo perdido 
uma delas, não deixa as noventa e 
nove no deserto e vai à procura da que 
se tinha perdido, até a encontrar? Ao 
encontrá-la, põe-na alegremente aos 
ombros e, ao chegar a casa, convoca os 
amigos e vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-
vos comigo, porque encontrei a minha 
ovelha perdida.’ Digo-vos Eu: Haverá 
mais alegria no Céu por um só pecador 
que se converte, do que por noventa 
e nove justos que não necessitam de 
conversão.» (Lc 15, 4-7)

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

com a eventual partilha do que cada um vê.)

u Com o Papa Francisco, rezamos: 
para que os idosos, os marginalizados e 
as pessoas sós encontrem, mesmo nas 
grandes cidades, espaços de convívio e 

solidariedade; para que os seminaristas, os 
noviços e as noviças encontrem formadores 

que vivam a alegria do Evangelho e os 
preparem com sabedoria para a sua missão. 

Pai Nosso.

Este informativo
serve a

Página no facebook (T3): 
facebook.com/ 
tocadospela 
misericordia
Sítio na Internet: 
www.vocacoes. 
diocesedeviseu.pt

Correio eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

           Televisão:

Aprender a esperar (Cv 29)
Encontramo-nos, com alguma fre-

quência, com animadores vocacionais 
cansados e desalentados com o seu 
trabalho. Quase não têm tempo para 
descansar, preparar-se, rever as ta-
refas, formar-se... andam de um lado 
para o outro como formiguinhas ner-
vosas... e quando olham para trás, 
o seu trabalho parece-lhes tão inútil 
quanto insuportável...
Isto faz-nos pensar numa das 

virtudes-defeitos mais questioná-
veis: as pressas. Virtude porque, 
evidentemente, demonstra a busca 
da eficácia. E defeito porque não 
costumam contar com que a arte de 
semear exige uma paciência à prova 
de bala. Como o sabem os nossos 
agricultores em tempos de inverno!
Os animadores vocacionais acelera-

dos são estupendos mas correm o ris-
co da neurose...f (Ler mais no Sítio da Internet)
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SAIR DE CASA NO MÊS DE JUNHO:
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    e intenções do Santo Padre
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    Aprender a esperar
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   Dia da Diocese
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sábado, dia 11:
15:00 Encerramento da Catequese 

(Mosteiro)
19:00 Eucaristia (Pindelo)
          Eucaristia (Lages)
20:00 Filme “O Último Presente” 

(Auditório da Junta de Freguesia)

domingo, dia 12:
09:30 Eucaristia (Mosteiro)
          Eucaristia (Passos)
11:00 Eucaristia (Igreja Paroquial)
15:30 Momento de Adoração 

(Igreja Paroquial)

DIA 26, DOMINGO, CATEDRAL DE VISEU 

DIA DA DIOCESE
p r o g r a m a :
15:00 – Concerto na Igreja da Misericórdia
16:30 – Eucaristia na Catedral,
            presidida por D. Ilídio Leandro
            com a Ordenação Presbiteral do
            Diác. Carlos Manuel de Matos Rodrigues

“Faça-se em mim 

segundo a tua palavra”

(Lc 1, 38)

sábado, dia 18:
19:00 Eucaristia (Teomil)
20:00 Eucaristia (Corujeiro)

domingo, dia 19:
09:00 Eucaristia (Penedo)
10:00 Eucaristia (Igreja Paroquial)
17:00 Festa de Santo António 

(Sangemil)

SILGUEIROS

LAGEOSA DO DÃO


