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Actividades Diocesanas
Paróquia de Paranhos

1. Oração diária pelas Vocações – 18h30

Eucaristia diária – 19h00

Segunda a sexta, desde o dia 7 ao dia 11 de Abril

Animada pelos Institutos de Vida Consagrada

2. Expressão Criativa da Vida Consagrada

Dia 11 de Abril, sexta, ás 21h30.

Testemunho da beleza e alegria de ser consagrado.

Participação dos Institutos de Vida Consagrada:

canto, instrumento, dança, dramatização...

3. Vigília de Oração pelas Vocações

Dia 12 de Abril, sábado, ás 21h30

Preside o Sr. D. Manuel Clemente, Bispo do Porto

Apresentação ao Seminário
Discernimento para a Vocação Sacerdotal

10 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h00

Seminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom Pastor

Na sequência da Semana de Oração pelas
Vocações surge a Apresentação ao

Seminário. Destinada  aos adolescentes
(a partir do 5º ano de escolaridade) e jovens,
tem por objectivo o contacto com a
experiência de Pré-Seminário tendo em vista
a frequência do Seminário Diocesano.

Deve ser o pároco a
apresentar os
interessados.
nome:
idade:
ano escolar:
morada:
contacto telefónico:

Convite do Papa Bento XVI para a Oração pelas Vocações
Senhor Jesus,

aos Apóstolos, Ressuscitado, confiastes um precioso mandato:
“Ide e ensinai todas as nações...”,

assegurando, a eles e a nós:
“E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos”.

Interpelastes os discípulos a tomar o cuidado dos mais necessitados,
a quem deviam oferecer não apenas o alimento para saciar-se,

mas também o alimento “que dura para a vida eterna”.
Desse olhar de amor

surge para todos nós, ainda hoje, o convite:
“Rogai, portanto, ao Senhor da messe

para que envie trabalhadores para a sua messe.”
Ajudai-nos a compreender, Senhor, que corresponder à Vossa chamada

significa enfrentar com prudência e simplicidade
todas as situações de dificuldade e sofrimento na vida,

porque “o discípulo não é maior do que o Mestre”.
Agradecemo-Vos, Senhor,

pelos constantes “comovedores testemunhos” dados,
capazes de inspirar tantos jovens a seguir-Vos, Vós que sois a Vida,

encontrando assim o sentido da “vida verdadeira”.
Obrigado por estas “testemunhas da missão”, livres para deixar tudo,

para anunciar-Vos com profunda originalidade e humanidade.
Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, Mãe da esperança,
ensinai-nos a acreditar, a esperar e a amar conVosco.

Estrela do mar, brilhai sobre nós,
fazei-nos “missionários da esperança

e dirigi-nos no nosso caminho!
Amen
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casadajuventude@seminariodobompastor.pt

Inscrições para o Retiro de Pentecostes

Da Mensagem de Bento XVI

(...) escolhi o tema: As vocações a serviço da
Igreja- missão. Aos Apóstolos Jesus ressuscitado
confiou o mandato: “Ide, pois, fazei discípulos
meus entre todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt
28,19) e assegurando: “Eis que estarei convosco
todos os dias, até o fim do mundo” (Mt 28,20).
A Igreja é missionária no seu conjunto e em
cada um dos seus membros.

Entre as pessoas que se dedicam totalmente a
serviço do Evangelho estão, de modo particular,
muitos sacerdotes chamados para anunciar a
Palavra de Deus, administrar os sacramentos,
especialmente a Eucaristia e a Reconciliação,
dedicados ao serviço dos mais débeis, dos
doentes, dos sofredores, dos pobres e dos que
passam por momentos difíceis, em regiões da
terra onde ainda hoje existem multidões que
não tiveram um verdadeiro encontro com
Cristo. Para estes, os missionários levam o
primeiro anúncio do seu amor redentor. (...)
Desta forma Jesus, através dos seus sacerdotes,
se faz presente entre os homens de hoje, até
às mais distantes extremidades da terra.

Com a oração perseverante e comunitária, os
religiosos de vida contemplativa intercedem
incessantemente pela humanidade inteira; os
de vida ativa, com suas múltiplas formas de
ação caritativa, levam a todos o testemunho
vivo do amor e da misericórdia de Deus.

Além disso, para que a Igreja possa continuar a
missão que lhe foi confiada por Cristo e não
faltem os evangelizadores que o mundo
necessita, será oportuno que nas comunidades
cristãs nunca falte uma constante educação na
fé das crianças e dos adultos; é necessário
manter vivo nos fiéis um sentido ativo de
responsabilidade missionária e de participação
solidária com os povos da terra. O dom da fé
chama todos os cristãos a cooperarem na
evangelização.

Somente num terreno espiritualmente bem
cultivado brotam as vocações para o sacerdócio
ministerial e para a vida consagrada. De facto,
as comunidades cristãs, que vivem
intensamente a dimensão missionária do
mistério da Igreja, jamais serão levadas a
fechar-se em si mesmas. A missão, como
testemunho do amor divino,  torna-se
particularmente eficaz quando é partilhada
comunitariamente, “para que o mundo creia”
(cfr Jo 17,21). A graça das vocações é o dom
que a Igreja invoca diariamente ao Espírito
Santo.

Um dia com…

Um dia com... a Vida Consagrada

Início às 18h30 de dia 11 de Abril, sexta, na igreja de

Paranhos, com a Oração pelas Vocações.

Termina às 21h30 do dia 12 de Abril, na igreja de

Paranhos, com a Vigília de Oração pelas Vocações.

Objectivo: conhecer por dentro a vida dos

consagrados nas suas comunidades.

Destinatários: jovens: grupos de catequese, os que

se preparam para o Crisma, os acólitos...

Inscrições e informações junto dos Párocos ou para os

contactos deste Secretariado.

Perguntas para a reflexão individual ou em grupo

A partir do Evangelho do 4º Domingo da Páscoa (Jo 10, 1-10)
- Com que traços de pastor se apresenta Jesus no Evangelho?

Que consequências tem para a minha vocação?

- Que me sugere que Jesus seja a porta? Em que se manifesta ou

repercute isso na missão da minha vida?

- Se Jesus me chama a ser pastor e porta, que elementos da

minha missão tenho de mudar e quais devo melhorar?

- Em que momentos da minha vida me comporto como ladrão

ou salteador?

- O Senhor diz-me hoje pessoalmente: “Preciso de ti”. Que eco

têm estas palavras no meu coração? Quais são as minhas

respostas?

- Que posso eu fazer para promover as vocações na Igreja?

Preciso de ti

Preciso das tuas mãos

para continuar a abençoar;

preciso dos teus lábios

para continuar a falar;

preciso do teu corpo

para continuar a sofrer;

preciso do teu coração

para continuar a amar.

Preciso de ti para continuar

a salvar os homens

meus irmãos.
CESU Espanha - JMOV 2008

A “crise vocacional”
não é obrigatória

Saudáveis provocações a uma inteligente
Pastoral Vocacional foram-nos deixadas pelo
P. Amedeo Cencini nas Jornadas de Pastoral
Vocacional. Num estilo que poderíamos
chamar de humildade ousada, ensinou
verdades essenciais, que por sabidas se
esquecem e poucos se atrevem a recordar.
Uma pedagogia crente que queira ter eficácia
vocacional tem que ter como ponto central e
modelo de escolha vocacional, o Mistério
Pascal.
Quanta da nossa pastoral é pascal? Quantos
dos nossos itinerários de fé, jorram deste
ponto de partida e aí voltam? O que somos e
fazemos mostra e testemunha o amor de
Cristo na Cruz? Uma teologia que não se
torne pedagogia não é teologia cristã, uma
espiritualidade que se não possa traduzir em
caminho que todos possam fazer, não é cristã!
A “crise vocacional” foi e continua a ser um
dos sinais ou consequências de se ter perdido
esta centralidade, a perspectiva do mistério
que explica a vida e a morte.
Vive-se ainda demasiado prisioneiros de um
passado (atitude pós-cristã), e pouco abertos
ao futuro (atitude pré-cristã): o futuro que
agora se inicia e que dá os primeiros sinais
incertos e tímidos, é fermento de novo
cristianismo, de quem sente o Espírito de
Deus a agitar as águas da modernidade.
Àquilo que alguns chamam crise, a vocação
chama esperança. Falar de vocação para falar
de crise já não pega. A vocação não se deixa
encurralar na comparação com o passado,
nem se deixa encerrar nos limites pontuais
de umas jornadas vocacionais, está, onde se
configura a Igreja do futuro.
Uma autêntica pedagogia vocacional
missionária tem por objectivo formar crentes
adultos que se tornem mediação da salvação,
que entrem em relação com o mundo de
hoje, com esta geração cansada e
culturalmente fragmentada, mas sensível aos
sinais espirituais. Há muitas comunidades
cristãs de onde não brotam vocações por
causa da precaridade do ambiente de fé e de
missão, onde por causa do clima geral de
indecisão, a vários níveis (dos pais e
educadores...), não se faz uma autêntica
educação para a escolha vocacional.
Algumas propostas poderiam colocar-nos na
direcção correcta, com vantagem de
realização numa normal pedagogia de fé.
Refira-se o Sacramento da Confirmação.
Muitas vezes é o fim da linha de um caminho
que deveria ser de iniciação cristã, torna-se
a festa do adeus à Igreja. Situado numa idade
particular, de difícil gestão de problemas,
muitos ainda a despontar, a Confirmação
poderia tornar-se o sacramento vocacional,
que pede ao adolescente ou ao jovem, para
fazer uma escolha em termos de missão.
Estamos ainda a transmitir um cristianismo
inócuo, de percursos demasiadamente
direccionados e circunscritos ao eu e à auto-
realização, pouco relacional, não é ainda o
lugar onde se joga o drama da salvação,
pouco abertos à responsabilidade da
missão...
São estas algumas das saudáveis
provocações, a que Cencini acrescentou ainda
um itinerário pedagógico pastoral para nos
dizer que a crise não é obrigatória nem é
uma fatalidade, mas situa-nos numa nova
era da história cristã, que requer uma
evangelização nova com vocações novas.


