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A tua voCação: um fractal no espaço Cristo
Na reflexão antropológica sobre o ser humano, 

descobrimos com Rudy Rucker que podemos 
definir a vida de cada pessoa como «um fractal 
no espaço Hilbert». Na reflexão sobre a vocação 
cristã, podemos afirmar que cada história pessoal 
é um “fractal” no “espaço Cristo”. 

A história de cada pessoa, que acontece num 
determinado período de tempo da história da 
humanidade, insere-se numa das ramificações 
que se chama, habitualmente, de geração. Cada 
geração recebe da anterior uma herança que é 
convidada, por um lado, a assimilar e, por outro, 
a ter como plataforma onde integrar novos 
valores para, por sua vez, transmitir a outra 
geração futura. 

Nesta encruzilhada, a vocação de cada pessoa 
é também um “genoma” que torna mais bela 
a história contemporânea e, ao mesmo tempo, 
promessa de uma transmissão de vida aos 
que virão a existir nas gerações futuras. Sem 
a consideração de que Deus chama cada um a 
encontrar o modo como deixará a sua marca, 
não só a vida perde sentido, como também 
os que virão no futuro deixarão de beneficiar 
dessa beleza. Imaginemos: de que beneficiará a 
geração mais próxima de cada um de nós com o 
pessoal seguimento de Jesus?!f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Contemplo o vídeo do Papa para este 

mês de março em www.ovideodopapa.
org e penso um pouco nas pessoas que 
são perseguidas pela sua fé, obrigadas a 
abandonar as suas casas, os seus lugares 
de culto, as sua terras e os seus afetos.

Não há diferença entre judeu e 
grego, pois todos têm o mesmo 
Senhor, rico para com todos os  
que O invocam. De facto, todo o  
que invocar o nome do Senhor  
será salvo.

(Rm 10, 12-13)

 Unido ao Papa, rezo pelos cristãos 
perseguidos, para que experimentem o apoio 
de toda a Igreja na oração e através da ajuda 
material.

 Para ter um coração mais universal, 
reflito que, enquanto alguns sofrem por 
se declararem cristãos, outros ainda não 
sentiram o “preço” de o ser, porque ainda 
não o provaram fora do seu espaço de 
segurança. Desse modo, também, ainda 
não experimentaram o que significa ser 
verdadeiramente livres e autênticos!f

Trata-se de organizar o cuidado pastoral 
pelas vocações tendo em conta a atenção 
aos destinatários, o papel insubstituível de 
animadores e os vários setores da pastoral da 
Igreja diocesana chamados a estar implicados na 
pedagogia da vocação.

A pastoral familiar é pastoral vocacional 
no empenho de todas as compenentes da 
comunidade eclesial local para ajudar o casal 
e a família a descobrir e a viver a própria 
vocação e missão. Momentos privilegiados são 
a sensibilização pré-matrimonial, a preparação 
pré-batismal, o acompanhamento das famílias 
ao longo do seu ciclo vital com as sucessivas 
funções evolutivas, não deixando de fora a 
atenção à família como viveiro de vocações de 
especial consagração, apoiando os pais a iniciar-
se quando ao «voo» dos filhos, através de uma 
proposta de espiritualidade adequada.

A pastoral escolar não deve ser omitida, 
como hoje parece ser tendência, dado o 
crescente défice de educação integral, paixão 
e entusiasmo pela pesquisa da verdade, ainda 
que se transmitam noções a partir da atividade 
de ensino. Com base na sua fundamental 
dignidade, todos os seres humanos têm direito 
a uma educação segundo o seu fim último. Por 

Pastoral Vocacional nas 
paróquias de Coração de 
Jesus, Ranhados, Repeses e 
Santa Maria, do Arciprestado 
de Viseu Urbano

Jornadas Diocesanas de 
Pastoral Social | “Cuidar da 
casa comum” | Centro Sócio-
Pastoral | 09:30-17:00 | + info: 
www.diocesedeviseu.pt

Encontro do Seminário em 
Família| Seminário Maior 
+ info: www.seminario.
diocesedeviseu.pt

Semana Bíblica Diocesana 
Seminário Maior de Viseu | 
20:30

24 Horas para o Senhor | Na 
paróquia ou igreja perto de ti.
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vocacoes.diocesedeviseu.pt

Correio Eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

Televisão:

TESTEMUNHO VOCACIONAL
Olá, o meu nome é Francisco Seixeira, tenho 

12 anos e sempre acreditei em Deus. Sou da 
paróquia de Rio de Loba e entrei no Seminário 

em Família em novembro de 2016, 
para conhecer melhor Jesus. 
Senti vontade de conhecer o 
Seminário e de participar nestes 

encontros quando um colega 
meu de catequese e acólito 
me falou da sua experiência. 

Gostei tanto do primeiro 
encontro que fiquei com 
vontade de nunca faltar. 
Nestes fins de semana 
temos tempo para falar de 

Jesus, refletir sobre a Palavra 
de Deus, estudar e até brincar 
e fazer jogos divertidos. O 
reencontro com os colegas, o Sr. 
Padre Tó-Jó, outros sacerdotes 
e seminaristas é sempre muito 
bom.

Estou a gostar muito de 
fazer parte deste grupo do 
Seminário em Família.f

quarta sexta

–

sábado

sexta domingo

–

segunda quinta

–

isso, a sua realização vocacional depende, em 
boa medida, da sua educação integral. Ofereça-
se formação aos educadores e apresentem-se 
testemunhos vocacionais concretos.

A pastoral catequética acompanha a base 
de todo o autêntico e livre diálogo vocacional 
com o Pai celeste. A catequese guia a Igreja na 
escuta da Palavra e na disponibilidade para as 
suas exigências, revelando-se, assim, como a via 
específica para descobrir não somente o desígnio 
salvífico geral de Deus e o significado último da 
existência e da história, mas também o projeto 
particular que ele tem para cada um. Proponha-
se a catequese de cariz vocacional e ofereça-se 
aos catequistas critérios de acomanhamento.

A pastoral juvenil é a área da ação da Igreja 
que se vê mais estreitamente ligada à pastoral 
vocacional, dada a sua complementaridade ser 
“projetor” e “luz”, respetivamente, que ilumina 
o sentido da vida na encruzilhada existencial dos 
jovens. A pastoral juvenil é completa quando toca 
a dimensão da vocação, sem rodeios e medos, 
porque almeja, para os jovens, o crescimento em 
maturidade até se ser o adulto capaz de fazer 
opções nobres em relação ao seu empenho de 
vida na sociedade e na Igreja.

Há muito a fazer pela sinergia comunitária!f
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/////////////////////iII. A SINERGIA COMUNITÁRIA na pastoral das vocações


