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“Impelidos pelo espírito para a missão”
Estamos quase a iniciar uma nova 

temporada de Pastoral das Vocações (PV-T4), 
na Diocese de Viseu. O desafio é complexo, 
tanto quanto o é a pastoral em ambiente 
urbano, sobretudo na dimensão da escuta e 
resposta ao chamamento vocacional.

No início do Advento, o Papa Francisco 
presenteou-nos com a Mensagem para o 
54º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 
Sob o tema «Impelidos pelo Espírito para a 
missão», o Sumo Pontífice convida-nos, antes 
de mais, a sair de nós mesmos e a colocarmo-
nos à escuta da voz do Senhor, conscientes 
da pertença à comunidade eclesial como 
lugar privilegiado onde nasce, alimenta 
e se exprime o chamamento de Deus. O 
compromisso missionário é conatural ao ser 
Igreja, de onde dimanam as interrogações 
da missão cristã. Para confiarmos na ação 
do Espírito exorta-nos a que: rezemos, 
escutemos e adoremos; e proponhamos, 
sobretudo aos jovens, o seguimento de 
Cristo, não reduzindo-o a meros deveres, 
mas ao convite a gastarem-se no amor. Ler 
mais em: http://tinyurl.com/m54dmov f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Neste último mês do ano, o Papa 

chama-nos à atenção para a praga 
dos meninos-soldados e para a 
descoberta da beleza, a bondade e a 
verdade do Evangelho, que dá alegria 
e esperança à vida. Perto de ti, que 
sinais vês?

 A filha do faraó desceu ao rio 
para tomar banho... Viu a cesta 
no meio dos juncos e enviou a sua 
serva para a trazer. Abriu-a e viu a 
criança: era um menino que chorava. 
Compadeceu-se dele... Foi para ela 
como um filho, e deu-lhe o nome de 
Moisés, dizendo: “Porque o tirei das 
águas”. (Ex 2, 5-6a.10b)

 Leva o que observas e o que interpretas 
à luz do Espírito Santo para a tua 
oração. Agradece a Deus a beleza que 
observas à tua volta, apesar dos sinais 
de opressão.

 Conheces alguma situação de exploração 
infantil ou de violência doméstica em 
que as crianças são vitimizadas? Que 
contributo podes dar? Aproxima-te de 
alguém para agir, ainda que de forma 
discreta, em favor de quem sofre.f

ANIMADORES VOCACIONAIS EM FORMAÇÃO
No caso de se julgar oportuna a formação 

de animadores vocacionais no contexto arci-
prestal, apontam-se os seguintes três tipos 
de gradação, gradualidade ou progressão na 
formação e ação pastoral:

I. O fenómeno vocacional. Investigar as 
fontes do mistério da vocação entre a Teo-
logia e Eclesiologia e a Antropologia, onde 
se fundamentam as bases metodológicas da 
animação vocacional.

II. Pontos de referência e modelos de 
animação do itinerário vocacional. Perce-
ber a gradualidade que vai da consideração 
da pastoral vocacional como práxis diversifi-
cada, com vários níveis de intervenção, até 
à atenção da pessoa concreta na construção 
do seu projeto pessoal de vida.

III. A sinergia comunitária. Organizar 
o cuidado pastoral pelas vocações tendo em 
conta a atenção aos destinatários, o papel 
insubstituível de animadores e os vários se-
tores da pastoral da Igreja diocesana que 
devam estar implicados na pedagogia da vo-
cação. É uma boa formação que leva a uma 
boa ação e a respostas vocacionais felizes!f

REUNIÃO DO ARCIPRESTADO URBANO 
Calendarização da PV-T4

LECTIO DIVINA ADVENTO II 
21h, Seminário Maior 
+ info: centroaguaviva.wordpress.com

CELEBRAÇÃO DO MEMORIAL DO 
NASCIMENTO DE JESUS

CELEBRAÇÃO DA SAFRADA FAMÍLIA DE 
JESUS, MARIA E JOSÉ. Saiba mais sobre a 
Pastoral Familiar em:diocesedeviseu.pt/
secretariado-diocesano-da-pastoral-
familiar/
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Este informativo é uma espécie de

mapa de orientação vocacional 
da responsabilidade da

DISCERNIMENTO. O QUE É?
Primeiro, o que o 

discernimento não é:
– Perda de tempo 

a tentar encontrar 
um argumento para se 
defender o que, pessoalmente, já se decidiu;

– Investigação científico-económica sobre 
o que pode levar a ter uma vida proveitosa;

– “Revelação privada” sem mediações que 
favoreçam uma descoberta condizente com 
uma entrega concreta.

Então, o que parece que é:
– Uma recolha de dados, entre o que se 

escuta de Deus (sua vontade) e as próprias 
moções interiores;

– Um caminho que leva a sair de nós mes-
mos, com a ajuda e ao encontro dos outros;

– Com um resultado surpreendente, para 
justificar a mudança para uma vida melhor.

Enfim, é um dom que se pede ao Espírito San-
to, que se aprende a colher com a ajuda de 
alguém para se doar a própria vida.f

TESTEMUNHO VOCACIONAL
Olá! Chamo-me Luís e tenho 28 anos. No 

outro dia, andava eu com um sorriso no rosto 
e uma mochila às costas. De repente, recebi 
uma visita muito especial. Ao som de uma 
brisa suave, Deus decidiu aparecer à minha 
frente! 

- Meu filho muito amado – disse-me Ele – 
precisava de falar contigo.

- Claro, Senhor, diz! Já sabes que me 
esforço por estar atento ao que me pedes.

- Tens razão, mas ultimamente andas a 
fugir de Mim!

- O quê? Eu, Senhor? Seria incapaz!
- Ai isso é que andas! E cada vez que me 

encontras, finges que não me vês!
Fiquei mais vermelho que um 

pimento e admiti que Deus tinha 
razão:

- É verdade, Senhor… O que 
queres de mim?

- Quero que vás para o 
Seminário e quero que sejas 
sacerdote.

(Continua no mapa interior)

Página no Facebook (T4): 
facebook.com
/impelidospeloespirito

Sítio na Internet: 
vocacoes.diocesedeviseu.pt

Correio Eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. Antº Jorge)

Televisão:

sexta

como apoio a
este itinerário, encontrarás no

interior UM MAPA DE ORIENTAÇÃO COM 
PROPOSTAS DINÂMICAS.

quarta

sexta

domingo


