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com Maria, fora do sofá, a caminho...
A Mensagem do Papa Francisco  para a XXXII 

JMJ e o Centenário das Aparições, neste ano 
2017, sugerem-nos que contemplemos a atitude 
de Maria, que Se deixou impelir pelo Espírito 
para a missão que lhe tinha sido reservada.

O Papa está convencido – como todos nós 
(pelo menos teoricamente) – de que cada jovem 
é chamado a deixar a sua marca no mundo, 
desempenhando um papel importante que está 
para além de um mero sucesso profissional e não 
tem nada a ver com as desgraças de finalistas 
que acabam em estadia de hotel descontrolada. 
Esta convicção está “grávida” de uma questão 
pertinente que é: não será essa “marca” mais 
do que a que deixamos no sofá ou nos estragos 
de um hotel, aquela opção fundamental que 
os nossos pés – como atitudes – deixam no 
caminho do encontro que favorece os outros?

O futuro esperançoso não se pode meramente 
(re)criar no sofá – diante da TV ou tela do 
computador – mas na atitude orante contínua 
que recolhe do passado as maravilhas que o 
Senhor fez em cada pessoa, de onde se extrai 
o Espírito que impele para a missão, a partir da 
qual se vislumbra o sentido feliz da vida, que só 
se vai vendo bem depois da saída e se confirma 
no encontro.f

SINTONIZA-te, TRADUZ, ORA, profetiza
 Já reparaste que o olhar dos pastores e 

agentes da Igreja está a voltar-se para 
os jovens? Não parece? Porque será? Que 
penumbra impede esse olhar de te ver? 
Ou, então, onde te escondes, porventura 
sem o saberes?

A minha alma glorifica o Senhor e 
o meu espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador. Porque pôs os olhos 
na humildade da sua serva. De 
hoje em diante, me chamarão bem-
aventurada todas as gerações. 
O Todo-poderoso fez em mim 
maravilhas. Santo é o seu nome.

(Lc 1, 46-49)

 Reza unido/a ao Papa pelos jovens, para 
que saibam responder com generosidade à 
própria vocação, considerando seriamente 
também a possibilidade de se consagrarem 
ao Senhor no sacerdócio ou na vida 
consagrada.

 Vêm aí algumas oportunidades para 
descobrires melhor a tua vocação ou de 
ajudares outros a descobrir a sua. Repara no 
KM7 deste Sinaleiro. Participa!f

XXXII Jornada Mundial da 
Juventude

Tríduo Pascal • na tua 
paróquia/unidade pastoral

Encontro Missionário  
• Seminário das Missões • 21h

Encontro de Jovens • 
Seminário das Missões • 14h

Início da Semana das 
Vocações • Subsídios em:

www.vocacoes.diocesedeviseu.pt

Km 0: estação de serviço Contactos

km 1: partida Itinerário do mês

Km 2: diário de bordo Com Maria, fora do 
sofá, a caminho...

Km 3: s.t.o.p. Sintoniza-te, Traduz, Ora, 
Profetiza

Km 4-5: ESCOLA DE CONDUÇÃO/radar Spoiler da 
Mensagem do Papa Francisco para a 
XXXII JMJ 2017

km 6: auto-estrada Testemunho missionário

Km 7: chegada Estacionamento temporário

Mapa: Celebração dos 70 Anos da Presença 
dos Combonianos em Portugal

Este informativo é uma espécie de

mapa de orientação vocacional 
da responsabilidade da

Página no Facebook (T4): 
facebook.com
/impelidospeloespirito

Sítio na Internet: 
vocacoes.diocesedeviseu.pt

Correio Eletrónico:
vocacoes@diocesedeviseu.pt

Telemóvel:
965 124 444 (P. António Jorge)

Televisão:

TESTEMUNHO MISSIONÁRIO
Responde uma jovem leiga missionária,

Neuza Francisco, com malas preparadas 
para seguir para a América do Sul:

O que te faz sentir missionária? 
Para mim ser missionária é dizer sim 

constantemente ao chamamento de Deus ao 
amor, um chamamento à missão que Ele mesmo 
concretizou para cada um de nós. Ser missionária 
é viver confiadamente essa missão. É ir ao 
encontro, estar, amar, partilhar, entregar o que 
eu sou para que outro possa ser ainda mais, e 
possamos ser juntos.

Porque queres ir para as missões?
Deus chama-nos a 

partir, chama-nos a 
deixar o conforto da 
nossa casa, da nossa 
família, para que com 
Ele possamos encon-
trar outras margens. 
Convida-nos a ir ao 
encontro de outras 
periferias. Ir, é a forma mais completa de res-
ponder a esse chamamento e de ser feliz plena-
mente. Quero poder ser com o outro, e com ele 
responder com a minha vida, à missão que Deus 
me confia e guia.f
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