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resposta ao chamamento de deus:
um crescimento em protagonismo

Durante a temporada 4 da pastoral 
vocacional, propõe-se como símbolo da 
descoberta da vocação o papagaio de papel. 
Ele presta-se a uma variedade de reflexões 
dependendo como nos referenciamos a ele: 
vítimas que lamentam estar sempre presas 
por um fio ou protagonistas que jogam a sua 
existência a favor do vento.

A pertença a uma comunidade concreta e a 
aspiração a altos ideais que ajudam a pessoa 
a transcender-se são os dois pólos que dão 
realismo e esperança de futuro a qualquer 
itinerário vocacional. Por vezes, a busca da 
felicidade, se não for objeto de discernimento 
sério, pode alienar um adolescente ou 
jovem, constringindo-o a uma falsa ideia de 
felicidade.

A pastoral das vocações propõe, por isso, 
que se destruam os “limbos” que alimentem 
a indiferença aos valores do chamamento à 
felicidade no serviço e se ajude cada pessoa a 
ser protagonista cada vez mais consciente e 
ativa no seu caminho em direção aos outros, 
desde a relação com o totalmente Outro.f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Olho à minha volta, recolho dados e 

investigo sobre o que vejo nas relações 
entre os seres humanos. Que me parece: 
como vivem a comunhão? Como assumem 
as diferenças? Há esperança?

 O amor do Cristo nos impele, 
ao pensar que um só morreu por 
todos... E ele morreu por todos, 
a fim de que os vivos não vivam 
mais para si mesmos... Por isso, 
doravante, nós não conhecemos 
mais ninguém à maneira humana. 

(2Cor 5, 14-16)

 Com o Papa Francisco, rezo por todos os 
cristãos, para que, fiéis ao ensinamento 
do Senhor, se empenhem com a oração e 
a caridade fraterna no restabelecimento 
da plena comunhão eclesial, colaborando 
para responder aos desafios atuais da 
humanidade.

 Procuro fazer o que me é possível, pela 
oração e caridade, no reatar de relações, 
onde parece que se perderam ou se 
enfraqueceram. Não desisto! Não posso ficar 
pelo mundo virtual!f

i. O FENÓMENO VOCAciONAL
Para se aprofundar este fenómeno, os agentes 

da educação cristã são chamados a analisar os 
elementos que constituem a vocação, desde os 
protagonistas aos momentos do itinerário vo-
cacional, para poderem precisar melhor como 
acompanhar.

À primeira vista, não sem o auxílio da fé, des-
cobre-se a vocação como uma realidade  de na-
tureza teândrica, ou seja, a convergência original 
da obra de Deus com a do ser humano contreto, 
na qual se inclui a mediação da Igreja a ação dos 
seus agentes pastorais.

Estas duas dimensões da vocação não são po-
los contraditórios, mas unificam-se concreta-
mente na pessoa através do seu projeto de vida. 
Portanto, convém desviarmo-nos quer de uma 
visão meramente teológica que anularia uma vi-
são correta do homem na sua singularidade e 
originalidade, quer de uma visão meramente an-
tropológica para ignorar enquanto origem, prin-
cípio e meta de toda e qualquer vocação.

Em suma, a vocação, por ser uma realidade dia-
lógica, é um fenómeno que só pode ser ampla-
mente contemplado e abordado desde as várias 
perspetivas pastorais – a familiar, a catequética, 
a juvenil, etc. –, que nunca se poderão apresen-
tar sozinhas neste campo, mas em diálogo!f

Pastoral Vocacional nas paróquias 
de Coração de Jesus e São José, do 
Arciprestado de Viseu Urbano.

Vigília de Oração na preparação da 
Ordenação Diaconal de Paulo Domingues | 
Igreja de Oliveira de Frades | 21h

Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos | Saber mais em http://tinyurl.
com/souc17

Vigília de Oração pela Unidade dos Cristãos 
| Igreja do Seminário Maior | 21h | 
Saber mais em https://centroaguaviva.
wordpress.com/

Ordenação Diaconal de Paulo Domingues | 
Destriz | 16h

Vigília de Oração na preparação da 
Ordenação Diaconal de André Silva | Igreja 
de Canas de Senhorim | 21h

Ordenação Diaconal de André Silva | Canas 
de Senhorim | 16h
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Km 2: diário de bordo “Resposta ao 
chamamento de Deus: um 
crescimento em protagonismo”

Km 3: s.t.o.p. Sintoniza-te, Traduz, Ora, 
Profetiza

Km 4: ESCOLA DE CONDUÇÃO I. O fenómeno 
vocacional

Km 5: radar Organizar um observatório 
vocacional

km 6: auto-estrada Testemunhos

Km 7: chegada Estacionamento temporário

Mapa: Etapas para a descoberta, resposta 
e maturação da vocação

Este informativo é uma espécie de

mapa de orientação vocacional 
da responsabilidade da

organizar um observatório vocacional
Seria muito útil que nas comunidades se 

fizesse um pequeno observatório vocacional. 
Para tal, não é necessário multiplicar encontros, 
atividades ou ministérios, mas simplesmente 
ter o Evangelho da vocação de vez em quando 
presente nas reuniões com catequistas, nos 
encontros com  pais e com os educandos.

Evocar as palavras de Jesus que chamou e 
continua a chamar, propor uma ou outra questão 
sobre o fenómeno vocacional e dar espaço a um 
pequeno debate já pode significar muito para, na 
medida do possível (deixando o impossível para 
Deus!), provocar para a atenção a esta dimensão.

Ter na entrada da igreja e na sala de reuniões, 
assim como lá em casa, um mural onde se possa 
escrever uma frase do Evangelho com algumas 
pistas de reflexão também pode ser um bom 
meio de captar ressonâncias acerca do tema.

Seja como for, a abordagem pessoal foi e será 
sempre a mais eficaz e tem estado na “mó de 
baixo”, uma vez que as relações se tornaram 
muitos virtuais, circunstanciadas a momentos 
fugidios ou instrumentalmente materialistas.

Não será descabido se, na comunidade, se 
tomar partido pelo futuro dos mais novos, já no 
presente, “apadrinhando-os” na realização de um 
itinerário que tenha em conta a sua vocação.f

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

Sítio na Internet: 
vocacoes.diocesedeviseu.pt

Correio Eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

Televisão:
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TESTEMUNHO VOCACIONAL

andré silva >> canas de senhorim
Faça-se em mim
segundo a tua 
palavra. (Lc 1, 38)

Foi por este “sim” generoso de 
Maria que Jesus trouxe a Luz 
ao mundo. Para que a huma-
nidade não ande nas trevas, 
também eu quis dar o meu sim 
a Deus, deixando que Ele me 
molde com a sua Palavra.f

paulo domingues >> destriz
Assim como Eu fiz, 
fazei vós também. (Jo 13, 15)

Jesus Cristo é o Caminho para 
a Vida Eterna. Na cena do 
lava-pés, Ele torna-se servo ao 
lavar, cuidar e renovar os pés 
de Pedro. Também eu desejo 
ser um instrumento, usado por 
Ele, para que outros caminhem 
saudavelmente até ao Pai.f

Vem daí... descobrir  

uma liberdade que não diminui por 

estar “presa” por um fio... permitindo-

se deixar-se guiar pelo vento!
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–


