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MOVIDOS PELA MISERICÓRDIA DE DEUS
É o título da mensagem do Presidente da 

Comissão Episcopal das Vocações e Minis-
térios para a Semana dos Seminários que 
decorrerá de 6 a 13 de novembro de 2016. 
Nela, sublinha que o facto de esta semana 
acontecer ainda dentro o Jubileu da Miseri-
córdia “ajuda-nos a compreender com mais 
clareza qual a origem de todas as vocações 
na Igreja, qual a fonte da vocação sacerdo-
tal: Deus, rico de misericórdia”.

Portanto, a vocação nasce da misericór-
dia, sendo esta a realidade capaz de 

transformar alguém e de lhe mover 
a mente, a vontade e o coração 
para o encontro afetuoso que salva 

muito aquém de todos os discursos.
Neste sentido, a Pastoral das Voca-

ções é chamada a introduzir crian-
ças, adolescentes e jovens na re-

lação com o Deus da misericórdia. O 
Seminário, entendido como “casa da mise-

ricórdia” é o lugar de onde se pode ajudar 
as comunidades a prolongar, para além des-
te ano extraordinário, este estilo pastoral.f

 Naqueles dias, apareceu João, o 
Batista, a pregar no deserto da Judeia. 
Dizia: «Convertei-vos, porque está 
próximo o Reino do Céu.» Foi deste que 
falou o profeta Isaías, quando disse: 
Uma voz clama no deserto: Preparai o 
caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas. João trazia um traje de pêlos 
de camelo e um cinto de couro à volta 
da cintura; alimentava-se de gafanhotos 
e mel silvestre. Iam ter com ele os de 
Jerusalém, os de toda a Judeia e os da 
região do Jordão. (Mt 3, 1-5)

 (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 países que acolhem um grande 
número de deslocados e refugiados sejam 

apoiados no seu empenho de solidariedade; 
para que, nas paróquias, os sacerdotes e os 
leigos colaborem no serviço à comunidade 

sem ceder à tentação do desânimo.
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:

A PASTORAL DA JUVENTUDE 
É PASTORAL VOCACIONAL?

Diante de uma questão delicada como esta, 
uns responderiam “claro de sim”, outros “não 
sei em que se tocam”, outros, ainda, “sim, 
mas sem falar da vida consagrada para os 
jovens não fugirem” e assim por diante... Na 
verdade, de que se trata quando a Igreja se  
(pre)ocupa com ações-em-favor-dos-jovens?

A missão dos animadores da juventude 
é, em síntese, acompanhar os jovens na 
descoberta do amor de Deus, cuja vontade 
tem a ver com a realização das suas vidas. 

A dissintonia que, por vezes, existe entre 
estas duas dimensões da pastoral da Igreja 
pode pedir aos agentes da pastoral uma re-
flexão atenta dos limiares que o jovem pre-
cisa de ultrapassar para ser feliz, realizando-
se no discernimento da vontade de Deus. Em 
vez de se ficar preso ao passado ou suspenso 
no presente – o que leva a afundar-se nas 
“águas” do medo –, é preferível abraçar-se a 
aventura da fé. Então, para não levar a na-
vegar em águas paradas, a Pastoral da Ju-
ventude terá de ser, também, Vocacional! Ü

SEMANA DOS SEMINÁRIOS

VIGÍLIA DE ORAÇÃO 
21h – Seminário Maior

REUNIÃO DO ARCIPRESTADO URBANO 
Reflexão e Programação da T4 da PV

ENCERRAMENTO DO ANO DA 
MISERICÓRDIA *Especial Jovens JMJ 
15h30–18h30, Misericórdia > Sé 

Ü SIM, A PASTORAL DA JUVENTUDE É PASTORAL VOCACIONAL!
Reflitamos tendo como “pano de fundo” Mt 14, 22-33: 

1  itinerário do mês (este índice)
2 diário de bordo
   Movidos pela Misericórida de Deus
3 itinerário principal/
   escuta e resposta
   Texto bíblico do mês e oração
4 meios e contactos
5-7 itinerário complementar/
   formação de animadores; 

mapa de pastoral vocacional do 
testemunho ao acompanhamento

  A Pastoral da Juventude
   é Pastoral Vocacional?
8 ponto de encontro
  Semana dos Seminários, 
   Vigília de Oração pelos Seminários, 
   Encerramento do Ano da Misericórida

–
domingo domingo

sexta

sábado

FÉ

MEDO

1. O fim dos estudos2. A entrada no mundo do trabalho

3. A saída da casa dos pais
4. A escolha da vocação específica

5. Assumir a maternidade/patern.

6. Dar testemunho do Evangelho

: ultrapassar 6 limiares :

infância - - - > - - - juventude - - - > - - - adultez - - - > - - - velhice

quarta


