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SAMARITANOS DA ESPERANÇA PARA UMA EUROPA COM FUTURO HUMANO E CRISTÃO
CONGRESSO EUROPEU
DAS VOCAÇÕES
Os 10 anos passados sobre a publicação do
documento In Verbo Tuo na sequência do
Congresso Europeu das Vocações, ocorrido em
Roma em 1997, deram o pretexto para que o
Congresso Europeu das Vocações de 2008, que
este ano se realiza no Porto, seja dedicado a
fazer um ponto de situação, na Igreja de cada
país, do rumo percorrido desde o Vaticano II
até ao Congresso de Roma e, desde aí, ao
modo como estão a ser recebidas e aplicadas
as conclusões dessa magna carta Pastoral das
Vocações para a Europa.
Num clima de perplexidade relativo ao futuro
da Europa, os organismos coordenadores da
pastoral das vocações que se alargam, para
além do grupo dos 27, vão estar reunidos
desde o dia 3 ao dia 6, como sinal e
expressão concreta de comunhão e de partilha
de reflexões e experiências, e de coordenação
da Pastoral Vocacional na Europa, com a firme
convicção de que a Igreja é portadora de uma
esperança nova para o Continente, e se
assume com o conjunto das vocações que a
constituem como Samaritanos da Esperança
para uma Europa com futuro humano e
cristão.
Espera-se que de participações tão
diversificadas, se possa pensar o presente e
o futuro do serviço do Anúncio Vocacional,
num contexto de grandes transformações
sociais e culturais, em que talvez o dado mais
significativo resida no facto de a cultura actual
estar prisioneira de um antropologia de
homem sem vocação.
Impõe-se como um dos objectivos tornar mais
evidente o que João Paulo II afirmou no
discurso de encerramento do Congresso de
Roma sobre o significado do que deva ser
considerado o estado adulto da pastoral
vocacional. Pastoral vocacional, não como
técnica de recrutamento, mas como o
momento de renovação da Igreja, a partir da
renovação e compreensão nova da vocação e
missão dos cristãos leigos e em particular dos
cristãos consagrados e presbíteros. Este ideal
de renovação da identidade e compromisso
vocacional, ainda não suficientemente
assimilado pelo conjunto das comunidades
eclesiais, dificulta a aceitação da perspectiva
da pastoral vocacional como motor, e forte
contributo, para a renovação cristã das
comunidades e do continente europeu. O novo
milénio ou nos traz cristãos novos,
evangelizadores novos, ou será velho desde
o principio. O testemunho de santidade dos
vocacionados, no actual contexto cultural,
social e eclesial, é a chave e proposta de
modelo de identificação, que seja convocador
das novas vocações que prolonguem a missão
de Jesus Cristo na hora actual da Igreja.
Estão inscritos 90 participantes, incluídos os
delegados da Pastoral Vocacional de cada
Diocese do país, que a Conferência Episcopal,
quis convidar a participar.

Contactos para informações e inscrições
Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações
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Programa
Casa Diocesana de Vilar
3 a 6 de Julho de 2008

Quinta-feira 3/07
16h00 Abertura do Congresso:
P. Jean-Pierre LEROY, Coordenador do Serviço Europeu das Vocações
D. Wojciech POLAK, Bispo Auxiliar de Gniezno (Polónia) e Presidente do Serviço Europeu
das Vocações
D. Manuel Clemente, Bispo do Porto
D. António Francisco dos Santos, Bispo de Aveiro e Presidente da Comissão Episcopal
Vocações e Ministérios – Portugal
17h30 Conferência – P. Raffaele Sacco e P. Eusébio Hernandez
O caminho percorrido do Vat. II à “In verbo tuo” (Novas vocações para uma nova Europa)
19h00 Eucaristia – D. Manuel Clemente, Bispo do Porto
21h00 Apresentação das Delegações
Sexta-feira 4/07
09h30 Conferência – D. Jean-Louis Bruguès, Arcebispo de Angers - França e Secretário da
Congregação para a Educação Católica.
11h30 Vídeo-conferência – George Weigel
As transformações da cultura europeia
15h30 Reunião por grupos linguísticos
17h00 Conferencia – Patriarca de Lisboa, Cardeal José Policarpo
“Um olhar português sobre a Cultura Europeia”
18h30 Eucaristia – D. José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa
21h30 Concerto de Música Popular Religiosa – Igreja de S. Pedro de Miragaia
Isabel Silvestre – Cantares de Manhouce
Sábado 5/07
09h30 Conferencia – P. Mario Oscar Llanos sdb
O conceito de vocação em « In Verbo Tuo» - perspectivas
11h00 Conferencia – P. Mario Oscar Llanos sdb
Uma pedagogia que traduz o novo conceito
14h30 Testemunhos Porque o dizes lançaremos as redes
As estruturas da Pastoral Vocacional : Nacional, Diocesano, Intermediário e Paroquial
17h00 Reunião por grupos linguísticos
19h00 Eucaristia – D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga e Presidente da
Conferência Episcopal Portuguesa
21h00 Comunicado de imprensa e Apresentação de Roma 2009 (Itália)
Conclusões (Jean-Pierre Leroy)
Domingo 6/07
11h00 Eucaristia em Fátima – D. Jean-Louis Bruguès

NOVAS VOCAÇÕES PARA UMA NOVA EUROPA
In verbo tuo...
«Deus Pai, fonte do amor, que desde toda a eternidade chamas
à vida e a dás em abundância, volve o teu olhar sobre esta terra
da Europa. Chama-a ainda, como a chamaste um tempo; mas
sobretudo faz que esteja consciente do teu chamamento, das
suas raízes cristãs, da responsabilidade que disso deriva. Tornaa consciente da sua vocação a promover uma cultura da vida, ao
respeito pela existência de cada homem em todas as suas formas
e a cada instante dela, à unidade entre os povos, ao acolhimento
do estrangeiro, à promoção de formas civilizadas e democráticas
de vida social, para que seja sempre mais uma Europa unida na
paz e na fraternidade.
Verbo eterno, que desde toda a eternidade acolhes o amor do
Pai e respondes ao seu chamamento, abre o coração e a mente
dos jovens desta terra, para que aprendam a se deixar amar por
Aquele que os pensou à imagem do seu Filho e, deixando-se
amar, tenham a coragem de realizar essa imagem, que é a tua.
Torna-os fortes e generosos, capazes de arriscar na tua Palavra,
livres para voar alto, fascinados pela beleza do teu seguimento.
Suscita no meio deles anunciadores do teu evangelho: presbíteros,
diáconos, consagrados e consagradas, religiosos e leigos,
missionários e missionárias, monges e monjas, que, com a própria
vida saibam, por sua vez, chamar e propor o seguimento do
Cristo Salvador.
Espírito Santo, amor sempre jovem de Deus, voz do Eterno que
não cessa de ressoar e de chamar, livra o Velho Continente de
todo espírito de suficiência, da cultura do «homem sem vocação»,
daquele medo que impede de arriscar e torna a vida banal e
sem sabor, daquele minimalismo que habitua à mediocridade e
mata qualquer impulso interior e o autêntico espírito juvenil na
Igreja. Faz com que os nossos jovens redescubram o sentido
pleno do seguimento como chamamento a serem plenamente
eles mesmos, plenamente e para sempre jovens, cada qual
segundo um projeto pensado precisamente para ele, únicosingular irrepetível. Numa Europa que corre o risco de se tornar
sempre mais velha, concede o dom de novas vocações que
saibam testemunhar a «juventude» de Deus e da Igreja, universal
e local, do Leste ao Ocidente, e saibam promover projetos de
nova santidade, para o nascimento de uma nova Europa.
Virgem Santa, jovem filha de Israel, que o Pai escolheu como
esposa do Espírito para gerar o Filho na terra, gera nos jovens
da Europa a tua mesma coragem audaz; aquela coragem que
um dia te tornou livre para acreditar num projecto maior do que
tu mesma, livre para esperar que Deus iria realizá-lo. A ti, que
és a mãe do Eterno Sacerdote, confiamos aqueles jovens
chamados ao presbiterado; a ti, que és a primeira consagrada
do Pai, confiamos aqueles e aquelas jovens que escolhem
pertencer totalmente ao Senhor, único tesouro e bem sumamente
amado, na vida religiosa e consagrada; a ti, que viveste como
ninguém a solidão de uma intimidade mais perfeita com o Senhor
Jesus, confiamos quem deixa o mundo para dedicar toda a sua
vida à oração, na vida monástica; a ti, que geraste e assististe
com materno amor a Igreja nascente, confiamos todas as
vocações desta Igreja, para que, hoje como antes, anunciem a
todas as gentes que Jesus Cristo é o Senhor, no Espírito Santo,
para a glória de Deus Pai. Amen!»
IGREJA CATÓLICA. PONTIFÍCIA OBRA PARA AS VOCAÇÕES ECLESIÁSTICAS. Novas vocações
para uma nova Europa. Documento final do Congresso sobre Vocações para o Sacerdócio e a Vida
Consagrada na Europa, Roma, 5-10 maio 1997. n.º 39

