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Misericordiosos com o Espírito
É o lema do Encontro de Crismados e da 

Vigília de Pentecostes que se realizará na 
véspera desta grande solenidade, a 14 
de maio de 2016, na Sé de Viseu, com os 
jovens crismados desta nossa diocese. Não é 
por acaso que D. Ilídio Leandro os convida a 
todos, e especialmente os que crismou neste 
ano pastoral, a celebrar com ele esta Vigília. 
Expressa, desta forma, o acolhimento na 
missão da Igreja diocesana, com o mesmo 
carinho que os enviou na celebração do 
Sacramento da Confirmação.

Para além deste convite a sair de casa, 
em maio, destaca-se, para o dia 22, a 
Peregrinação Jubilar das Famílias à Catedral 
de Viseu. Na verdade, a Família é a base 
humana e cristã onde se podem construir 
todas as experiências de chamamento e de 
resposta vocacional. Em todo o capítulo VII 
da Exortação Apostólica “Amoris Laetitia”, o 
Papa Francisco sugere aos pais que aceitem 
a responsabilidade inevitável da sua função 
educativa «de modo consciente, entusiasta, 
razoável e apropriado». Poderá o reforço 
educativo que é urgente, hoje, na educação 
passar sem a conjugação de esforços entre a 
Família e a Pastoral? Vem, Espírito de Amor!f

 Ao terceiro dia, celebrava-se uma 
boda em Caná da Galileia e a mãe 
de Jesus estava lá. Jesus e os seus 
discípulos também foram convidados 
para a boda. Como viesse a faltar o 
vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: «Não 
têm vinho!» Jesus respondeu-lhe: 
«Mulher, que tem isso a ver contigo 
e comigo? Ainda não chegou a minha 
hora.» Sua mãe disse aos serventes: 
«Fazei o que Ele vos disser!» (Jo 2, 1-5)

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

com a eventual partilha do que cada um vê.)

u Com o Papa Francisco, rezamos: 
para que, em todos os países do 

mundo, as mulheres sejam honradas 
e respeitadas, e seja valorizado o 

seu imprescindível contributo social; 
para que se difunda nas famílias, 

comunidades e grupos a prática de rezar 
o santo Rosário pela evangelização e 

pela paz. Pai Nosso.

Este informativo
serve a

Página no facebook (T3): 
facebook.com/ 
tocadospela 
misericordia
Sítio na Internet: 
www.vocacoes. 
diocesedeviseu.pt

Correio eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

           Televisão:

Cristãos felizes (Cv 28)
A vocação cristã e, em particular, a consagrada, 

continuam sem gozar de uma boa imprensa. Sa-
bêmo-lo através de indicadores por demais co-
nhecidos. E porque é que, sendo tão importante, 
a vocação não alcança esse prestígio que merece 
na estimativa pública? Frente ao anticlericalismo 
de antes, muitas vezes odiado por ser importan-
te, hoje parece que funciona mais a ignorância 
ou a fria indiferença.

Sem nos confundirmos, o mais preocupante 
não é a rebaixa na valorização social, e que te-
nhamos deixado de fazer parte dos notáveis não 
é nenhuma perda. A Cristo e aos seus, evidente-
mente, niguém colocou no mesmo lugar de hon-
ra de Pilatos e de Herodes.

É muitíssimo mais perigosa a nossa perda de 
autoestima vocacional e, como consequência, 
que se ponha em dúvida a própria identida-
de cristã ou missionária. Ainda mais nocivo é o 
abandono da própria vocação por cansaço, por 
desilusão, por sensação de inutilidade... para se 
afastar da (aparente) asfixia na Igreja e partir 
para a geminação a estruturas sociais (também 
aparentemente) mais libertadoras.

Será muito difícil para um jovem renunciar ao 
mundo, se não encontrar na Igreja cristãos e 
vocacionados felizes... f (Ler mais no Sítio da Internet)
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sábado, dia 30 [abril]:
20:00 “Festa à Mãe” – Eucaristia 

seguida de Procissão de Velas 
(Faíl)

domingo, dia 1 [maio]:
09:00 “Festa à Mãe” – Eucaristia e 

Procissão (Faíl)

sábado, dia 14:
16:00 Encontro de Crismados e Vigília 

de Pentecostes (Sé de Viseu): 
+ informações e inscrições em 
http://tinyurl.com/crismados16

sábado, dia 21:
14:00 Encontros com Crianças, 

Adolescentes e Jovens (Faíl)
16:00 Encontros com Crianças, 

Adolescentes e Jovens  (Vila Chã 
de Sá)

domingo, dia 22:
09:30 Eucaristia (Faíl)
10:30 Eucaristia (Vila Chã de Sá)
14:30 Peregrinação Jubilar das Famílias 

à Catedral (ver destaque ao lado)

FAÍL

VILA 
CHÃ 
DE SÁ

quinta-feira, dia 26:
08:30 Corpo de Deus – Eucaristia e 

Procissão (Faíl)
10:30 Corpo de Deus – Eucaristia e 

Procissão (Vila Chã de Sá)
+ info e inscrição em http://tinyurl.com/crismados16

DESTAQUE VER TAMBÉM


