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Portadores do amor terno
e misericordioso de Deus

Foi este o tema indicado pelo Vaticano para 
a realização do logotipo da Canonização de 
Madre Teresa de Calcutá, desenvolvido em 
Mombai pela designer indiana católica Karen 
Vaswani Nee D’Lima (ver na pág. 8).

A celebração da canonizção de Madre 
Teresa vai realizar-se no dia 4 de setembro, 
pelas 10h30 em Roma (9h30 em Portugal), 
sob a presidência do Papa Francisco, na 
Praça de São Pedro, no mesmo dia em que 
vai ser celebrado  o Jubileu dos Voluntários e 
Trabalhadores da Misericórdia.

A Madre Teresa fundou as Missionárias da 
Caridade, depois de um longo percurso que a 
levou deste o  seu nascimento em 1910 em 
Skopje (Macedónia), passando pela Irlanda, 
onde descobriu o seu ideal missionário, e 
regressando à Índia, onde serviu Jesus nos 
mais pobres (concretamente em Bengala, 
Calcutá e Dajeerling). Foi a vencedora do 
Prémio Nobel da Paz em 1979.

Dedicamos-lhe esta edição do Sinaleiro, com 
uma síntese do seu testemunho vocacional.f

 Vinde, benditos de meu Pai! Recebei 
em herança o Reino que vos está 
preparado desde a criação do mundo. 

Porque tive fome e destes-me de comer, 
tive sede e destes-me de beber, era 
peregrino e recolhestes-me, estava nu e 
destes-me que vestir, adoeci e visitastes-
me, estive na prisão e fostes ter comigo. 
Sempre que fizestes isto a um destes 
meus irmãos mais pequeninos, a mim 
mesmo o fizestes.

(Mt 25, 34b-36.40b)

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

com a eventual partilha do que cada um vê.)

u Oração:
Com o Papa Francisco, rezamos: 

para que cada um contribua para o 
bem comum e para a edificação de uma 

sociedade que ponha no seu centro a 
pessoa humana; para que os cristãos, 

participando nos Sacramentos e meditando 
a Sagrada Escritura, se tornem cada 
vez mais conscientes da sua missão 

evangelizadora. 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:

Vocação: polpa e/ou casca?
Durante este ano, assistimos mais uma vez 

à canonização e beatificação de vários ho-
mens e mulheres que seguiram a Cristo e fi-
zeram a vontade de Deus servindo-O com as 
próprias vidas de santidade, entre os quais a 
tão conhecida Madre Teresa de Calcutá. Não 
ignoramos que foram feitos de carne e que 
também pecaram, sujeitando-se confiada-
mente à misericórdia de Deus e partilhando
-a no serviço aos irmãos mais necessitados.

Teremos perdido de vez a ligação entre a 
felicidade e a santidade na admiração que se 
tem de consagrados e consagradas? Será que 
vocação e santidade ainda são conciliáveis 
como atrativo para os jovens? Certamente 
que há sinais de esperança, pois a polpa e a 
casca são duas partes imprescindíveis de um 
fruto original, que quem busca a felicidade 
quer apanhar da árvore da vida, fugindo de 
“transgénicos” que degenerem em infelicida-
de ou numa felicidade em segunda mão.

Há quem julgue a santidade e se afaste dela 
pelo que porventura repugne no exterior. A 
vida de Teresa de Calcutá e de tantos outros 
homens e mulheres provam o contrário!f
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Disponibiliza-te para o serviço!
Neste mês de setembro, nas paróquias e 
arciprestados, começam muitos  dinamismos 
pastorais. Envolve-te nalgum deles junto do teu 
pároco!

Peregrinação Diocesana
ao Santuário de Fátima

5 de outubro de 2016 
Informa-te e inscreve-te junto 
dos serviços da tua paróquia.

Síntese testemunhal de Teresa de Caltucá

da Eucaristia

ao Próximo

Quem julga
as pessoas

não tem tempo 
para amá-las.

O fruto do silêncio é a oração, 
o fruto da oração é a fé, 
o fruto da fé é o amor, 
o fruto do amor é o serviço, 
o fruto do serviço é a paz.

Quando um pobre
morre de fome, 

não é porque Deus 
não cuidou dele. 

É porque nem você nem eu
quisemos dar a ele 
o que ele precisava.

A maior doença do Ocidente hoje 
não é a lepra nem a tuberculose; 
é ser indesejado, não ser amado e 
ser abandonado.

Trabalho sem amor
é escravidão.

Eu sirvo
porque amo 
Jesus.

Quando descanso? 
Descanso no amor.

Por vezes, sentimos que 
aquilo que fazemos não 
é senão uma gota de 
água no mar. 
Mas o mar seria menor 
se lhe faltasse uma gota.

O senhor não daria banho a um 
leproso nem por um milhão de 

dólares? Eu também não. Só por 
amor se pode dar banho a um 

leproso.

Não devemos permitir que al-
guém saia de nossa presença 
sem se sentir melhor 
e mais feliz.

Domingo
4 set. 
2016

Roma
10h30

Portugal:
9:30


