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Folha Vocacional
Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações

Sei em quem pus a minha
confiança (2Tm 1, 12)

Vamos celebrar a 3 de Maio o Dia Mundial de
Oração pelas Vocações ao Sacerdócio e à Vida
Consagrada.
Do interior da vocação universal à santidade,
emerge a eleição divina feita a alguns. São
homens e mulheres a quem foi assinalado
um campo de missão. A ele se entregam no
exercício da sua própria responsabilidade e
liberdade. Nela, assumem um itinerário cheio
de aventura e novidade, mesmo que com
perturbação de planos e projectos pessoais.
São os que seguem mais de perto Jesus Cristo
tornando-se seus ministros e testemunhas.
Compreender na fé que há uma iniciativa de
Deus, valorizar e encontrar os caminhos para
a resposta humana que lhe corresponda, são
simultaneamente o convite e o desafio lançado
por Bento XVI, para esta Jornada Mundial.
A vocação ao sacerdócio e à vida consagrada
é um dom divino especial que se insere no
projecto de amor e salvação que Deus tem
para com cada pessoa e para toda a
humanidade.
Esta ocasião deverá ser momento para dar
graças porque Deus livremente continua hoje
a escolher e a convidar apesar de uma
preocupante carência de presbíteros em
algumas regiões e dos desafios que dai
decorrem…
Na linha de oração, esta ocasião, seja
igualmente oportunidade para acolher a
exortação de Jesus aos discípulos: Rogai…, e
lembra à comunidade cristã que só a partir
de uma oração contínua e confiante se pode
ter mais fé e esperança na iniciativa divina.
O primeiro dever é manter viva pela oração
a invocação da iniciativa divina nas famílias
e paróquias, movimentos e associações., nas
comunidades religiosas em todas as
articulações da vida Diocesana, confiando que
Deus pede alguns para disponibilizarem a sua
vida para colaborar na obra da salvação.
Também se requer dos chamados que
chamem, a partir da confiança em Deus e do
seguimento fiel de Jesus testemunhando a
alegria que brota da união íntima com Ele.

A Comissão Episcopal Vocações e Ministérios
pediu este ano ao Secretariado Diocesano da
Pastoral das Vocações do Porto a elaboração
dos elementos que permitam a reflexão e
oração pelas vocações. Procuramos uma
colaboração efectiva com os diversos
Secretariados Diocesanos e Secretariados
Regionais da CIRP e FNIS, como vem sendo
hábito na senda de uma corresponsabilidade
e transversalidade próprias da Pastoral
Vocacional.
Assim, do programa nacional constam os
seguintes suportes:
      Guião pastoral; Cartaz; Pagela; Lona; Blog

O Secretariado Diocesano acrescenta:
      Jornadas de Pastoral Vocacional
      24 horas com uma Comunidade Religiosa
      Apresentação ao Seminário
e propõe uma centralidade diocesana na Igreja
dos Congregados de cujo programa destaca a
Vigília de Oração na noite do dia 2 de Maio
presidida pelo Senhor D. Manuel Clemente.
Esta Jornada Mundial de Oração pelas
Vocações vem lembrar-nos que continuemos
no ROGAI a invocar a toda a hora o dom de
vocações sacerdotais, impulsionados agora
pela proposta do Papa Bento XVI de designar
o próximo ano (19 de Junho de 2009 a 19 de
Junho de 2010) como Ano Sacerdotal, em que
se realizará o VI Simpósio do Clero de
Portugal.

Contactos para informações e inscrições
Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações

Rua D. António Barroso, 101  *  4445-396 ERMESINDE
tel. 229741341   fax 229741751

correio@seminariodobompastor.pt
www.seminariodobompastor.pt

 

DAI-NOS ROSTOS CLAROS

Pai, Senhor do Universo e da História,
nós sabemos que as vocações são um dom do vosso amor,

fruto da vossa iniciativa,
chamamento que fazeis a cada um,

para viver uma existência plena de amor e liberdade.
Escutai hoje esta oração que vos pede especialmente

aqueles operários que se dediquem às grandes messes da humanidade inquieta,
que façam ouvir o Evangelho aos que não se sentem amados,

que andam perdidos e desorientados.
Mandai-nos apóstolos de coração puro, testemunhos santos.
Rostos claros de pessoas felizes porque escolhem o máximo,

arriscam tudo e recebem cem vezes mais.
Não Vos importa que nos faltem mestres de caridade e paciência?
Apóstolos que digam aos jovens que há uma beleza indestrutível

no mais fundo de si, misteriosa e luminosa, que nada nem ninguém pode ofuscar?
Operários que os ajudem a sintonizar a voz bela e verdadeira do Bom Pastor

que os chama porque os ama?
Que os vossos operários transmitam confiança e serenidade,

sejam sinais de esperança  do Reino que virá.
Escutai com bondade, ó Pai, estes pedidos que Vos fazemos com fé,

cumprindo as indicações de Jesus, Vosso Filho e nosso Irmão. Amem

JORNADAS DE
PASTORAL VOCACIONAL

24 e 25 de Abril de 2009

JOVENS, FÉ E VOCAÇÃO

Acolher com os jovens a “pro-vocação” de
Deus e narrar a sua “incrível” fé

no ser humano

Orientador: P. José Luis Moral de la Parte, sdb,
professor de Teologia Prática (Pastoral Juvenil)
na Universidade Pontifícia Salesiana de Roma.

24 de Abril
Casa da Juventude

Sacerdotes e Diáconos

Acolher a “pro-vocação” de Deus.
“Descentrar a Igreja”, repensar com os jovens

a fé e a religião

14h00 Abertura: D. João Miranda Teixeira,
Bispo Auxiliar do Porto

14h30 Pastoral juvenil: “provocação” de Deus
e desafios humanos (José Luis Moral, sdb)

16h00 “Orientação vocacional”: desafios,
“pro-vocação” e profecia (José Luis Moral, sdb)

17h00 Encerramento

25 de Abril
Casa Diocesana de Vilar

Leigos e Religiosos

Pastoral juvenil: narrar a “incrível” fé
de Deus no ser humano.

“Educar-nos” com os jovens: “pro-vocação”, fé
e religião

09h00 Abertura e Oração de Tércia: D.
Manuel Clemente, Bispo do Porto

09h30 Como narrar a história de Deus com
o ser humano? (José Luis Moral, sdb)

11h15 “Educar-nos” reconstruindo com os
jovens a fé e a religião (José Luis Moral, sdb)

12h30 Encerramento

24 HORAS COM UMA
COMUNIDADE RELIGIOSA

1 e 2 de Maio de 2009

Para jovens dos
grupos de catequese,
que se preparam para
o Crisma, acólitos...

 

Programa:

1 de Maio
      18h00 – Ponto de Encontro dos Jovens e Comunidades Religiosas

Igreja dos Congregados – Eucaristia – D. João Miranda,
Bispo Auxiliar do Porto
Início das 24 horas com as Comunidades Religiosas

2 de Maio
      17h30 – Ponto de Encontro: Partilha da experiência e do jantar

Lar Rosa Santos (Religiosas Reparadoras de N. Sra. das Dores de Fátima – Rua

João Pedro Ribeiro, 785 – 4000-308 PORTO Telf. 225074940)

Caminhada a pé para a Igreja dos Congregados
      21h30 – Vigília de Oração – D. Manuel Clemente, Bispo do Porto

Rogai
Cadeia Diocesana de Oração
pelas Vocações Sacerdotais

Em Abril, roguemos ao Senhor
da messe que mande
trabalhadores para a sua
messe.

Ano Sacerdotal
19 de Junho de 2009 a 19 de Junho de 2010
No passado dia 16 de Março no discurso de
Abertura dos trabalhos da reunião plenária
da Congregação para o Clero, o Papa Bento
XVI definiu o próximo ano como Ano
Sacerdotal.

VI Simpósio do Clero de
Portugal

Reaviva o dom que há em ti
(2 Tm 1, 6)

Uma proposta de formação do Clero

Fátima,
1 a 4 de Setembro de 2009

O Simpósio do Clero de Portugal quer
constituir uma ajuda à revitalização do
dom gratuito de Deus à Igreja, que é a
graça do sacerdócio ministerial, por nós
recebido, por uma misericordiosa
escolha do Senhor, para a edificação do
Povo de Deus que nos é confiado
(Comissão Episcopal Vocações e Ministérios).

O Bispo do Porto convida
os jovens confirmados em 2008

para a

Festa da Confirmação

Porque o Espírito Santo actua em ti...

Casa Diocesana de Vilar
31 de Maio de 2009 - 15h00

Programa
15h00 Encontro com o Bispo
16h15 Tempo de Encontro em grupo
17h00 Eucaristia - renovação do compromisso

18h00 Bolo de Aniversário
(Inscreve-te, na tua Paróquia, até dia 28 de Abril)

Apresentação ao Seminário
Discernimento para a Vocação Sacerdotal

30 de Maio - 15h00
Seminário 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 e contacto telefónico).


