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Um braço forte como o de Deus
No final do Livro de Job, de-

paramo-nos com o diálogo 
entre Deus e Job, no meio de 
uma tempestade. Job reco-
nhece a sua pequenez por ter 
desconsiderado levianamente 
a grandeza  do Senhor, que 
lhe responde com o convite a «cingir os 
rins como um homem».
São Teotónio viveu com os seus rins 

“cingidos”, pois o braço forte que ainda 
hoje veneramos susteve um báculo eficaz. 
Isto é provado não meramente pelo facto 
de a sua imagem ter a mitra aos pés 
(por não ter aceitado ser bispo), mas, 
sobretudo, por ter posto a sua confiança 
do poder infinito de Deus, sem obscurecer 
nada do que Lhe é atribuído.
Iniciando, neste mês, o Tempo da Qua-

resma, queremos, como Job, aceitar o 
convite a não trocarmos a infinita Mise-
ricórdia de Deus – aquele Seu “atributo 
esquecido” – por uma justiça humana, tam-
bém, por vezes, leviana, para aproveitarmos 
a eficácia infinita da Sua indulgência plenária 
deste Santo Jubileu.f

[Deus] Quem é esse que obscurece 
os meus desígnios com palavras 
insensatas? Cinge os rins como 
um homem; vou interrogar-te e tu 
responder-me-ás. Onde estavas, 
quando lancei os fundamentos da 
terra? Diz-mo, se a tua inteligência 
dá para tanto. [Job] Sei que podes 
tudo e que nada te é impossível. 
Por isso, retracto-me e faço 
penitência, cobrindo-me de pó e 
de cinza. (Job 38, 2-4; 42, 2.6)

 (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 cuidemos da criação, 
recebida como dom gratuito, a 

cultivar e proteger para as gerações 
futuras; para que cresçam as 
oportunidade de diálogo e de 

encontro entre a fé cristã e  
os povos da Ásia. Pai Nosso.
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A imprescindível seleção (Cv 25)
A tarefa da seleção vocacional nunca 

foi fácil nem isenta de dificuldades. 
Hoje, essas dificuldades multiplicam-
se quando não poucos candidatos 
apresentam problemas, tais como: 
vidas marcadas pela dor e a 
injustiça,  a desestruturação familiar, 
a falta ou excesso de carinho em 
quantidade e qualidade que bloqueia 
o desenvolvimento da afetividade 
e sexualidade saudáveis, conflitos 
na configuração da identidade 
sexual, falta de vontade, medo de 
comprometer a vida, etc.
Que fazer? Descartamo-los a todos 

desde o princípio? Ou admitimo-los 
sem mais? Recomenda-se, pois:
a) Não desconhecer a história...
b) Não entreter sem objetivos...
c) Ter paciência e prudência...
d) O acompanhamento não faz 

tudo... o Espírito também trabalha... 
na humildade...!f (Ler mais no Sítio da Internet)

sábado, dia 20:
 10:00-18:30 Encontro Diocesano de Acólitos (Seminário Maior e Sé)
                           [Informações e inscrição em www.vocacoes.diocesedeviseu.pt]
 
domingo, dia 21:
 09:00 Encontro com os escuteiros (Mundão)
 10:15 Eucaristia (Mundão)

sábado, dia 27:
 15:00 Catequese (Mundão)
 19:00 Eucaristia (Cavernães)
 20:00 Vigília com os escuteiros (Cavernães)

domingo, dia 28:
 10:00 Catequese (Cavernães)
 11:30 Eucaristia
                 com Promessas de escuteiros (Cavernães)

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

fevereiro de 2016

Cavernães

Mundão

SAIR DE CASA NO MÊS DE FEVEREIRO:

18 fev. (qui.), 18:30, na Sé:
Eucaristia presidida por 

D. Ilídio Leandro
na Solenidade de S. Teotónio

e Encerramento do Ano da Vida 
Consagrada em Viseu

20 fev. (sáb.), 10:00-18:30,
concentração no Seminário 
e celebração final na Sé:

Encontro Diocesano de Acólitos

21 fev. (dom.), 16:00, na Sé:
Concerto do Padroeiro

pelo Coro Diocesano de S. Teotónio

SAIR DE CASA NO MÊS DE FEVEREIRO:


