
ESTACIONAMENTO temporário em MAIO
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conectados ao ESPÍRITO DE cristo que lança
Muitas vezes a imagem que temos de Deus 

interfere na descoberta e decisão vocacionais, 
assim como a imagem que temos de Jesus 
pode correr o risco de não passar de uma 
amizade filantrópica que nos impede de ser 
verdadeiros discípulos-missionários.

Hoje, parece-nos que muitas das motivações 
que tentamos extrair do Evangelho de Jesus 
Cristo, traduzidas em pedagogias e formas de 
aproximação diversa, já não falam aos jovens 
como prevíamos. Talvez se tenha esgotado o 
paradigma da efervescência emocional como 
critério para avaliar o sucesso da relação 
com o Mestre, assim como o sucesso de uma 
opção vocacional específica.

O amor – que é o importante núcleo da 
entrega vocacional – é um eixo a orientar 
entre a emoção e a razão, entre coração e 
mente. Já Maria guardava todas as coisas no 
coração para as meditar oportunamente! Se 
uma prova da primazia do chamamento de 
Deus é uma possível resistência do sujeito, 
por sua vez, a grande prova da autenticidade 
da resposta é a capacidade de se deixar 
lançar por Cristo na doação aos outros.f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Reflete sobre o que significa sermos 

discípulos-missionários e como com 
estas duas “faces” do nosso ser de 
batizados se pode construir um projeto 
de vida cristã de forma empenhada.

Os Apóstolos, todos unidos pelo 
mesmo sentimento, entregavam-se 
assiduamente à oração, com algumas 
mulheres, entre as quais Maria, mãe 
de Jesus... Quando chegou o dia do 
Pentecostes... ressoou, vindo do céu, 
um som comparável ao de forte rajada 
de vento... Viram então aparecer umas 
línguas, à maneira de fogo... Todos 
ficaram cheios do Espírito Santo...

(Act 1, 14; 2, 2-4)

 Reza unido/a ao Papa pelos cristãos em 
África, para que deem um testemunho 
profético de reconciliação, de justiça e de 
paz, à imagem de Jesus Misericordioso.

 Abre-te aos dons do Espírito Santo que mais 
precisas para que o teu seguimento de Jesus 
Ressuscitado seja mais manifestamente 
participativo na missão da Sua Igreja.f

Pastoral Vocacional nas 
paróquias de Abraveses e 
Viso, do Arcip. de Viseu Urbano

Semana de Oração pelas 
Vocações

Vigília de Oração pelas 
Vocações • Igreja Matriz de 
Abraveses • 21h

Domingo do Bom Pastor • 
Dia da Mãe • Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações 
• Mensagem do Santo 
Padre: http://tinyurl.com/
m54dmov2017  
• Subsídios em: http://
vocacoes.diocesedeviseu.pt

Km 0: estação de serviço Contactos

km 1: partida Itinerário do mês

Km 2: diário de bordo Conectados ao 
Espírito de Cristo que lança

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

Km 4-5: ESCOLA DE CONDUÇÃO/radar Com 
Maria e à imitação dos Pastorinhos 
de Fátima, constrói o papagaio-do-
teu-papel na vida

km 6: auto-estrada Testemunhos

Km 7: chegada Estacionamento temporário

Mapa: Mensagem do Papa Francisco para 
o 54º Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações

Este informativo é uma espécie de

mapa de orientação vocacional 
da responsabilidade da

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:

TESTEMUNHos

Jacinta Marto
1910-1920

Sofro muito, mas 
ofereço tudo pela 
conversão dos 
pecadores e para 
reparar o Coração 
Imaculado de Maria, 
e também pelo Santo 
Padre.f

Francisco Marto
1908-1919

Quero ser o 
Consolador de Jesus, 
escondido no sacrário 

da minha igreja 
paroquial, 

adorando-O e 
recitando-Lhe 

o terço.f

///////////////////////////////com maria e à imitação dos pastorinhos de fátima, constrói o papagaio-do-teu-papel na vida

segunda quarta

–

domingo domingo

–

sexta

domingo


