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Blu... altamente!
No ano novo de 2016, apresentamos 

uma nova personagem: o “Blu”! É um 
“semáforo” estranho, à primeira vista, 
mas tem um único propósito: com a 
sua luz azul, sinalizar a via da felicidade 
através da proposta da animação e do 
discernimento vocacional.
Neste mês de janeiro, a equipa 

permanente da pastoral vocacional 
vai aventurar-se pelas paróquias de 
Cepões e Cota, no arciprestado rural 2.
Dentro do espírito do Jubileu Diocesano 

e da Misericórdia, não queremos que 
o nosso testemunho esmoreça, pois 
vamos, alegremente, ao encontro das 
pessoas no terreno onde é preciso regar 
as sementes que o Senhor aí semeou.
Vivemos este mês em união com todos 

os cristãos, fazendo votos de que todos 
possamos ver e seguir melhor Jesus 
Cristo, proclamando o que Ele fez!f

«Vós, porém, sois linhagem 
escolhida, sacerdócio régio, 
nação santa, povo adquirido em 
propriedade, a fim de proclamardes 
as maravilhas daquele que vos 
chamou das trevas para a sua luz 
admirável; a vós que outrora não 
éreis um povo, mas sois agora 
povo de Deus, vós que não tínheis 
alcançado misericórdia e agora 
alcançastes misericórdia.» (1 Pe 2, 9-10)

 (Parar um pouco para contemplar 
a realidade atual à luz da Palavra de Deus, 

com a eventual partilha do que cada um vê.)

uCom o Papa Francisco, rezamos: 
para que o diálogo sincero entre 

homens e mulheres de diferentes 
religiões produza frutos de paz e de 
justiça; para que, através do diálogo 
e da caridade fraterna, com a graça 

do Espírito Santo, sejam superadas as 
divisões entre os cristãos.

Pai Nosso.
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“frei perfeito” ou “frei possível”? 
(Carta vocacional 24)

Na formação, sempre nos disseram para 
fazermos as coisas o melhor possível... 
De facto, um missionário não pode ser 
trapalhão nem conformista... destes já 
há, desgraçadamente, muitos na vinha do 
Senhor. 
Também haverá quem fique 

profundamente descontente com o 
trabalho pastoral, com os defeitos que 
faz, e sofra o desalento. A este “demónio” 
doméstico e teimoso podemos chamar 
“frei perfeito”. Costuma importunar os que 
pensam triunfar por suas altas capacidades 
e a quem a vida surpreende com baixas 
vocacionais, não se levantando tão 
facilmente quando o fracasso lhes bate à 
porta. Trata-se dos simpatiquíssimos que 
acabam por falar mal dos jovens...
Mas a realidade é bem distinta, onde se 

pode considerar afortunado o que tendo 
dez projetos consegue realizar três, assim 
como a aventura vocacional, que começa 
com muitos, continua com poucos, para  
que venha a entrar um só que possa vir a 
ser o “frei possível”...f

(Ler mais no Sítio da Internet)

domingo, dia 10:
 10:30 Catequese (Cepões)
 11:30 Eucaristia (Cepões)

sábado, dia 16:
 15:00 Catequese (Sanguinhedo de Cota)
 18:00 Eucaristia (Cepões)

domingo, dia 17:
 09:00 Eucaristia (Nogueira de Cota)
 10:30 Eucaristia (Sanguinhedo de Cota)
 11:30 Festa de S.to Amaro (Bertelhe, Cepões)

PASTORAL VOCACIONAL NO (ANTIGO) ARCIPRESTADO RURAL 2
(Conforme a estratégia apresentada no Sinaleiro n.º 24, de dezembro 2015)

janeiro de 2016

Cota

Cepões

Oração pela 
Unidade dos Cristãos
na Oração Taizé

Capela Tércia
Catedral de Viseu

22 janeiro 2016, 21h
(traz um amigo, chá e uns  

bolinhos na mochila)


