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Vem aí uma nova temporada
de PV ‘out of the box’!

As séries de TV tendem a amarrar-nos aos sofás 
e o próximo inverno promete novas temporadas. 
Para reagir a isso, de outubro a dezembro de 
2016, propomos a preparação da Temporada 
4 da Pastoral Vocacional (PV), sentando-nos, 
não diante da caixa-mágica que entorpece, 
mas à mesa da reunião com os párocos do 
Arciprestado Urbano de Viseu, para, depois, 
darmos “corda” aos sapatos na realização da 

referida temporada nas paróquias que fazem 
parte desse arciprestado, de janeiro a junho 
de 2017.
Na pastoral, a experiência out of the box 

pode definir-se, à semelhança do que aconte-
ce na computação, como uma aventura onde 

a pessoa é convidada a experimentar, em 
primeira mão, uma nova realidade, 
sendo provocada, desde o início, a 

tomar parte do processo de confi-
guração de um programa  de vida, 

na interação com a exeriência de 
outras pessoas. Propõe-se, neste 

sentido, (re)pensar o programa da PV 
no ambiente urbano de Viseu!f

 Quando acabou de falar, disse a 
Simão: «Faz-te ao largo; e vós, lançai as 
redes para a pesca.» Simão respondeu: 
«Mestre, trabalhámos durante toda a 
noite e nada apanhámos; mas, porque 
Tu o dizes, lançarei as redes.» Assim 
fizeram e apanharam uma grande 
quantidade de peixe. As redes estavam 
a romper-se, e eles fizeram sinal aos 
companheiros que estavam no outro 
barco, para que os viessem ajudar.

(Lc 5, 4-7a)

 (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 os jornalistas, no desempenho da 
sua profissão, sejam sempre animados pelo 
respeito pela verdade e por um forte sentido 

ético; para que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as comunidades 
cristãs a alegria e a responsabilidade de 

anunciar o Evangelho. 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:

Aspetos qualificantes da 
animação vocacional diocesana*

Sugere-se os seguintes elementos gerais para 
avaliação e incremento da animação vocacional 
diocesana:

1º Animação: um serviço qualificado, com projeto 
diocesano, objetivos e critérios de avaliação; a Men-
sagem Mundial de Oração pelas Vocações; campanhas 
unificadas para a vocação específica; evangelização 
vocacional inculturada nas paróquias; orientações de 
base diocesana em sintonia com um serviço nacional, 
calendarização e contactos.

2º Identificação: propor renovada reflexão sobre 
a identidade, natureza e papel das vocações na Igreja 
e no mundo contemporâneo, atualizando os modelos 
às necessidades atuais.

3º Formação: a diocese cuida da formação dos seus 
animadores vocacionais, assim como é responsável 
pela formação inicial dos candidatos ao presbiterado.

4º Subsidiariedade: criação de subsídios e de todo 
o tipo de recursos para a apresentação da vocação 
nos vários âmbitos da evangelização diocesana; 
recolher e oferecer a todos a experiência e os recursos 
produzidos no mundo.

5º Comunicação: dar maior visibilidade ao trabalho 
da animação vocacional, dando espaço frequente a 
um observatório vocacional que sirva de centro de 
documentação, cuidando da linguagem e evitando 
esteriotipos e preconceitos.

6º Comunhão: o trabalho sinérgico entre institutos 
de vida consagrada e sociedades de vida apostólica; 
diálogo não só sobre, mas também na animação vo-
cacional, eliminando os riscos da divisão entre setores 
e esforços em paralelo.f

           _____________
* Cf. LLANOS, Mario Oscar, sdb, Pastoral Vocacional na Nova 
Evangelização, Paulinas, Prior Velho 2014, pp. 64-69.

01 out. 2016, 11:30 – Profissão Solene da Ir. 
Ana Beatriz do Menino Jesus, no 
Convento de Santa Beatriz da Silva.

12 out. 2016 – Reunião do Arciprestado Urbano, 
para apresentação da Temp. 4 da PV

21 out. 2016, 21:00 – Vigília Missionária,  
na Igreja do Carmo, Viseu. 

(RE)PENSAR A PASTORAL VOCACIONAL EM AMBIENTE URBANO

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA
AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA

DIOCESE DE VISEU
5 de outubro de 2016

Entre a teoria e a prática, trata-se de (re)ler a realidade, 
à procura de respostas pastorais coerentes:
– Que sinais do chamamento de Deus no culto e na cultura urbana?
– Que espaço dado nas comunidades à escuta da vocação?
– De que necessidades partir para se testemunhar a vocação?
– Que “novas” vocações para a transformação que a Igreja precisa?
– Que (in)compatibilidades entre vocações e ministérios?
– Que dinamismos (re)aproveitar para a animação das vocações?
– Que critérios comuns (re)tomar da experiência sinodal?
– Que motivações para tirar do sofá e dar “corda aos sapatos”?

Partindo do contributo do Papa Francisco para a transformação missionária da Igreja (cf. Cap. I da 
Evangelii Gaudium), propomos o seu esquema como laboratório de pedagogia pastoral no âmbito 
das vocações em ambiente urbano (em estudo permanente), com o intuito duplo de contribuir não só 
para a transformação a Igreja, mas, também, para a evangelização da cultura. Grelha para diálogo:

«Primeirear» envolver-se acompanhar frutificar festejar

Alvos/
Objetivos

Animadores/Convite (me-
diante perfil) e formação 

(escola da fé/e. arciprestal)

Assembleias litúrgicas, 
famílias, grupos diversos/

Falar o papel das vocações

Jovens que procuram o 
sentido das suas vidas/

Acompanhamento person.

Jovens motivados/Participa-
ção em dinamismos (inter)

comunitários

Jovens chamados/
Predisposição a uma res-

posta concreta

Espaços/
Momentos

Arciprestado, paróquias, 
instituições/encontros de 

diálogo e formação

Igrejas, Escolas, Asso-
ciações, etc./Catequese, 
Cinefórum, Oração, etc.

Centro de Discernimento 
Vocacional e Institutos VC/

Acolhimento periódico

Paróquias e instituições/
Atividades abertas à cor-
responsabilidade pastoral

Seminário em Família, 
Postulantados, etc./

Encontros periódicos

Agentes/
Subsídios

Formadores/Leitura da 
realidade e Recursos 

formativos

Animadores*/ Guiões 
diversos de apoio à anima-

ção vocacional

Animadores* e Grupo 
intervocacional de apoio/
Projeto Pessoal de Vida

Animadores*/ 
Projeto Pessoal de Vida e 
Plano Pastoral Paroquial

Animadores* e Superiores/
Ordenação Diaconal/Presb. 

e Profissão Solene
               * Os animadores vocacionais terão um papel fundamental em todas  
                  as etapas do acompanhamento no discernimento da vocação.
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