
PLANIFICAÇÃO DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES
no arciprestado de viseu urbano

temporada 4, de janeiro a junho de 2017 

TESTEMUNHO VOCACIONAL
Continuação do KM6 (AUTO-ESTRADA)...

- O quê?! Mas como? Bem sabes que eu sou pro-
fessor, sou catequista, sou ministro extraordiná-
rio da comunhão e, para além disso, já vou a 
muitas paróquias adorar-Te com as crianças no 
Sacrário… Já tenho andado muito ocupado com 
as Tuas tarefas!
- E eu estou contente com o que tens feito. Obri-
gado! Agora peço-te este novo desafio. Aceitas?
A Sua voz era irresistível e eu, completamente 
desarmado, disse-Lhe:
- Claro que sim, Senhor. Faça-se a Tua vontade.
Deus sorriu para mim e abraçou-me. Com lágri-
mas nos olhos e com o coração do tamanho de 
uma ervilha, perguntei-Lhe:
- Para onde vou viver?
Ele sorriu novamente de forma incrivelmente se-
rena e respondeu-me:
- Vais para onde Eu te indicar. Vais para Braga.
- Senhor, queria pedir-te para viver antes no Co-
ração Imaculado de Maria.
- Sim, meu filho muito amado. Em Braga estarás 
só de passagem, mas no Coração da Tua Santís-
sima Mãe estarás sempre e por toda a eternida-
de. Foi esse o carisma que Eu te dei, lembras-te?
- Sim.
Então, tirei a mochila das costas. Já não preciso 
dela. E estou feliz!f

Luís Almeida, Santos Evos

CALENDARIZAÇÃO:

Apresentam-se abaixo os fins-de-
semana calendarizados com os 
párocos do arciprestado. Os eventos 
e horários serão combinados mais 
proximamente, ao encontro dos 
destinatários que se considerar mais 
oportuno abordar. Em Campo de 
Madalena e Fragosela já aconteceu 
esta passagem aquando da pertença 
a outro arciprestado; agendar-se-á 
uma presença oportuna.

JANEIRO

07-08 Coração de Jesus

28-29 São José

FEVEREIRO

11-12 Rio de Loba

25-26 Órgens

MARÇO

11-12 Ranhados e Repeses

25-26 Santa Maria

ABRIL

29-30 Viso

MAIO

06-07 Abraveses

JUNHO

10-11 São Salvador

ESTRATÉGIA PASTORAL:

Sendo a Pastoral Vocacional uma “parábola” da comunhão de vida de 
toda a Igreja diocesana, a animação das vocações não pode menos 
que referir-se a todos os agentes e setores onde se desenvolve a vida 
cristã, sobretudo aqueles que medeiam a educação dos mais novos e o 
acompanhamento dos jovens. De particular importância são as famílias, 
como ambientes naturais onde a vida cresce e se desenvolve, onde é 
possível chegar com o apoio no acompanhamento cristão-vocaiconal 
dos filhos através do interface que é a paróquia, lugar de evangelização, 
celebração e testemunho de consagração na missão da Igreja.

Inspirados pelo Papa Francisco (cf. Mensagem para o 54º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações), propomos focalizar a ação de animação vocacional 
nas seguintes dimensões, através de ações a programar sob a condução 
do pároco de cada paróquia do arciprestado:

  1. A CATEQUESE    2. A ORAÇÃO       3. O TESTEMUNHO
Que permite perceber 
que toda a vocação é 
iniciativa do Amor de 
Deus que chama.

Que predispõe para a 
escuta e acompanha 
na tentativa de uma 
resposta.

Que proporciona a 
contamplação viva do 
seguimento e convida a 
experimentar a aventura.

O papagaio de papel surge como uma metáfora da descoberta da 
vocação que procuraremos utilizar na pedagogia catequética, evocando 
o seu significado na oração (celebração e adoração) e contemplando a 
sua perícia, entre os dons do Espírito e a aptidão humana, no “fio” de 
pertenças vocacionais concretas. Toda a Temporada 4 será publicitada em:

www.facebook.com/impelidospeloespirito,
www.vocacoes.diocesedeviseu.pt  e os nn. 37-42 deste Sinaleiro


