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A
mados irmãos e irmãs! No quinquagésimo 
Dia Mundial de Oração pelas Vocações que 
será celebrado no IV Domingo de Páscoa, 
21 de Abril de 2013, desejo convidar-vos a 

reflectir sobre o tema «As vocações sinal da esperan-
ça fundada na fé», que bem se integra no contexto 
do Ano da Fé e no cinquentenário da abertura do 
Concílio EcuménicoVaticano II. Decorria o período da 
Assembleia conciliar quando o Servo de Deus PauloVI 
instituiu este Dia de unânime invocação a Deus Pai 
para que continue a enviar operários para a sua Igreja 
(cf. Mt 9,38). «O problema do número suficiente de 
sacerdotes –sublinhava então o Sumo Pontífice– in-
terpela todos os fiéis, não só porque disso depende 
o futuro da sociedade cristã, mas também porque 
este problema é o indicador concreto e inexorável da 
vitalidade de fé e amor de cada comunidade paro-
quial e diocesana, e o testemunho da saúde moral 
das famílias cristãs. Onde desabrocham numerosas as 
vocações para o estado eclesiástico e religioso, vive-
-se generosamente segundo o Evangelho» (Paulo VI, 
Radiomensagem, 11 de Abril de 1964).

Nestas cinco décadas, as várias comunidades ecle-
siais dispersas pelo mundo inteiro têm-se espiritual-
mente unido todos os anos, no IV Domingo de Pás-
coa, para implorar de Deus o dom de santas vocações 
e propor de novo à reflexão de todos a urgência da 
resposta à chamada divina. Na realidade, este signi-
ficativo encontro anual tem favorecido fortemente o 
empenho por se consolidar sempre mais, no centro 
da espiritualidade, da acção pastoral e da oração dos 
fiéis, a importância das vocações para o sacerdócio e 
a vida consagrada.

A esperança é expectativa de algo de positivo para 
o futuro, mas que deve ao mesmo tempo susten-
tar o nosso presente, marcado frequentemente por 
dissabores e insucessos. Onde está fundada a nossa 
esperança? Olhando a história do povo de Israel nar-
rada no Antigo Testamento, vemos aparecer constan-
temente, mesmo nos momentos de maior dificuldade 
como o exílio, um elemento que os profetas de modo 
particular não cessam de recordar: a memória das 
promessas feitas por Deus aos Patriarcas; memória 
essa que requer a imitação do comportamento 
exemplar de Abraão, o qual– como sublinha o 
Apóstolo Paulo– «foi com uma esperança, 
para além do que se podia esperar, que 
ele acreditou e assim se tornou pai de 
muitos povos, conforme o que tinha 
sido dito: Assim será a tua des-
cendência» (Rm 4,18). Então, 
uma verdade consoladora 
e instrutiva que emerge 
de toda a história da 
salvação é a fideli-
dade de Deus à 
aliança, com 
a qual Se 
com-

prometeu e que renovou sempre que o homem 
a rompeu pela infidelidade, pelo pecado, desde o 
tempo do dilúvio (cf. Gn 8,21-22) até ao êxodo e ao 
caminho no deserto (cf. Dt 9,7); fidelidade de Deus 
que foi até ao ponto de selar anova e eterna aliança 
com o homem por meio do sangue de seu Filho, 
morto e ressuscitado para a nossa salvação.

Em todos os momentos, sobretudo nos mais difíceis, 
é sempre a fidelidade do Senhor– verdadeira for-
ça motriz da história da salvação–que faz vibrar os 
corações dos homens e mulheres e os confirma na 
esperança de chegar um dia à «Terra Prometida». O 
fundamento seguro de toda a esperança está aqui: 
Deus nunca nos deixa sozinhos e permanece fiel à 
palavra dada. Por este motivo, em toda a situação, 
seja ela feliz ou desfavorável, podemos manter uma 
esperança firme, rezando como salmista: «Só em 
Deus descansa a minha alma, d’Ele vem a minha 
esperança»(Sl 62/61,6). Portanto ter esperança equi-
vale a confiar no Deus fiel, que mantém as promessas 
da aliança. Por isso, a fé e a esperança estão intima-
mente unidas. A esperança «é, de facto, uma palavra 
central da fé bíblica, a ponto de, em várias passagens, 
ser possível intercambiar os termos “fé” e “esperan-
ça”. Assim, a Carta aos Hebreus liga estreitamente a 
“plenitude da fé” (10,22) com a “imutável profissão da 
esperança” (10,23). De igual modo, quando a Primeira 
Carta de Pedro exorta os cristãos a estarem sempre 
prontos a responder a propósito do logos – o sentido 
e a razão – da sua esperança (3,15), “esperança” equi-
vale a “fé”» (Enc. Spe salvi, 2).

Amados irmãos e irmãs, em que consiste a fidelida-
de de Deus à qual podemos confiar-nos com firme 
esperança? Consiste no seu amor. Ele, que é Pai, 
derrama o seu amor no mais íntimo de nós mesmos, 
através do Espírito Santo(cf.Rm 5,5).E é precisamente 
este amor, manifestado plenamente em Jesus Cristo, 
que interpela a nossa existência, pedindo a cada qual 
uma resposta a propósito do que quer fazer da sua 
vida e quanto está disposto a apostar para a realizar 
plenamente. Por vezes o amor de Deus segue 
percursos surpreendentes, 

mas sempre alcança a quantos se deixam encon-
trar. Assim a esperança nutre-se desta certeza: «Nós 
conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos 
nele» (1 Jo 4,16). E este amor exigente e profundo, 
que vai além da superficialidade, infunde-nos co-
ragem, dá-nos esperança no caminho da vida e no 
futuro, faz-nos ter confiança em nós mesmos, na his-
tória e nos outros. Apraz-me repetir, de modo parti-
cular a vós jovens, estas palavras: «Que seria da vossa 
vida, sem este amor? Deus cuida do homem desde 
a criação até ao fim dos tempos, quando completar 
o seu desígnio de salvação. No Senhor ressuscitado, 
temos a certeza da nossa esperança» (Discurso aos 
jovens da diocese de São Marino-Montefeltro, 19 de 
Junho de 2011).

Também hoje, como aconteceu durante a sua vida 
terrena, Jesus, o Ressuscitado, passa pelas estradas da 
nossa vida e vê-nos imersos nas nossas actividades, 
com os nossos desejos e necessidades. É precisa-
mente no nosso dia-a-dia que Ele continua a dirigir-
-nos a sua palavra; chama-nos a realizar a nossa 
vida com Ele, o único capaz de saciar a nossa sede 
de esperança. Vivente na comunidade de discípulos 
que é a Igreja, Ele chama também hoje a segui-Lo. E 
este apelo pode chegar em qualquer momento. Jesus 
repete também hoje: «Vem e segue-Me!» (Mc 10,21). 
Para acolher este convite, é preciso deixar de escolher 
por si mesmo o próprio caminho. Segui-Lo significa 
entranhar a própria vontade na vontade de Jesus, 
dar-Lhe verdadeiramente a precedência, antepô-Lo a 
tudo o que faz parte da nossa vida :família, trabalho, 
interesses pessoais, nós mesmos. Significa entregar-
-Lhe a própria vida, viver com Ele em profunda inti-
midade, por Ele entrar em comunhão com o Pai no 
Espírito Santo e, consequentemente, com os irmãos e 
irmãs. Esta comunhão de vida com Jesus é o «lugar» 
privilegiado onde se pode experimentara esperança e 
onde a vida será livre e plena.

As vocações 
sa-
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cerdotais e religiosas nascem da experiência do 
encontro pessoal com Cristo, do diálogo sincero e 
familiar com Ele, para entrar na sua vontade. Por isso, 
é necessário crescer na experiência de fé, entendi-
da como profunda relação com Jesus, como escuta 
interior da sua voz que ressoa dentro de nós. Este 
itinerário, que torna uma pessoa capaz de acolher a 
chamada de Deus, é possível no âmbito de comuni-
dades cristãs que vivem uma intensa atmosfera de fé, 
um generoso testemunho de adesão ao Evangelho, 
uma paixão missionária que induza a pessoa à doação 
total de si mesma pelo Reino de Deus, alimentada pela 
recepção dos sacramentos, especialmente a Eucaris-
tia, e por uma fervorosa vida de oração. Esta «deve, 
por um lado, ser muito pessoal, um confronto do meu 
eu com Deus, com o Deus vivo; mas, por outro, deve 
ser incessantemente guiada e iluminada pelas grandes 
orações da Igreja e dos santos, pela oração litúrgica, 
na qual o Senhor nos ensina continuamente a rezar 
de modo justo» (Enc. Spe salvi, 34).

A oração constante e profunda faz crescera fé da 
comunidade cristã, na certeza sempre renovada de 
que Deus nunca abandona o seu povoe que o susten-
ta suscitando vocações especiais, para o sacerdócio 
e para a vida consagrada, que sejam sinais de espe-
rança para o mundo. Na realidade, os presbíteros e 
os religiosos são chamados a entregar-se de forma 
incondicional ao Povo de Deus, num serviço de amor 
ao Evangelho e à Igreja, num serviço àquela esperan-
ça firme que só a abertura ao horizonte de Deus pode 
gerar.

Assim eles, com o testemunho da sua fé e com o seu 
fervor apostólico, podem transmitir, em particular às 
novas gerações, o ardente desejo de responder gene-
rosa e prontamente a Cristo, que chama a segui-Lo 
mais de perto. 
Quan-

do um discípulo de Jesus acolhe a chamada divina 
para se dedicar ao ministério sacerdotal ou à vida 
consagrada, manifesta-se um dos frutos mais ma-
duros da comunidade cristã, que ajuda a olhar com 
particular confiança e esperança para o futuro da 
Igreja e o seu empenho de evangelização. Na verdade, 
sempre terá necessidade de novos trabalhadores para 
a pregação do Evangelho, a celebração da Eucaristia, 
o sacramento da Reconciliação.

Por isso, oxalá não faltem sacerdotes zelosos que 
saibam estar ao lado dos jovens como «companhei-
ros de viagem», para os ajudarem, no caminho por 
vezes tortuoso e obscuro da vida, a reconhecer Cristo, 
Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 14,6); para lhes propo-
rem com coragem evangélica a beleza do serviço a 
Deus,à comunidade cristã, aos irmãos. Não faltem 
sacerdotes que mostrem a fecundidade de um com-
promisso entusiasmante, que confere um sentido de 
plenitude à própria existência, porque fundado sobre a 
fé n’Aquele que nos amou primeiro (cf. 1 Jo 4,19).

Do mesmo modo, desejo que os jovens, no meio de 
tantas propostas superficiais e efémeras, saibam culti-
var a atracção pelos valores, as metas altas, as opções 
radicais por um serviço aos outros seguindo os passos 
de Jesus. Amados jovens, não tenhais medo de O 
seguir e de percorrer os caminhos exigentes e cora-
josos da caridade e do compromisso generoso. Sereis 
felizes por servir, sereis testemunhas daquela alegria 
que o mundo não pode dar, sereis chamas vivas de 
um amor infinito e eterno, aprendereis a «dar a razão 
da vossa esperança» (1 Ped 3,15).
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    Vaticano, 6 de outubro 2012
PAPA BENTO XVI
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ORAÇÃO

D
eus PAi, fOnte DA viDA,

que PelO teu filhO, 
Jesus CRistO,

nOs Deste O esPiRitO De 
COnfiAnÇA e De AmOR:

enviA OPeRáRiOs PARA A tuA 
igReJA;

Dá vitAliDADe De fé 

A CADA fAmíliA, PARóquiA e 
DiOCese,

OnDe DesAbROChem numeROsAs 
vOCAÇões sACeRDOtAis e 
ReligiOsAs

e Os bAPtizADOs vivAm 
geneROsAmente O evAngelhO,

iluminA COm A sAntiDADe DA tuA 
PAlAvRA 

Os PAstORes e Os COnsAgRADOs;

AnimA Os JOvens nOs semináRiOs 
e nAs CAsAs De fORmAÇÃO;

RenOvA A esPeRAnÇA nA igReJA e 
COntinuA A ChAmAR muitOs 

PARA que nunCA fAltem 
testemunhAs AutêntiCAs, 

tRAnsfiguRADAs nO enCOntRO 
COntigO, e AnunCiADORAs DA 

tuA AlegRiA à COmuniDADe 
CRistÃ e AOs iRmÃOs.

ámen.

foi o Papa Paulo vi quem, em 1964, instituiu o 
quarto domingo da Páscoa como o Dia mundial 
de Oração pelas vocações. A liturgia desse dia, “de 
unânime invocação a Deus Pai para que continue 
a enviar operários para a sua igreja”, apresenta, 
precisamente, Jesus como o bom Pastor.
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1 Procuro aquilo que encontro todos os dias. O 
ritmo acelerado nem sempre o permite e a fal-
ta de atenção nem sempre deixa olhar, guardar 

e aprender com aquilo que me é oferecido em cada 
dia. Contudo, sinto que me ajuda a viver conscien-
temente o hoje e a ser melhor nos dias seguintes. 

2 Penso em Maria... Na forma como terá procu-
rado perceber para aceitar plenamente aquilo 
que Deus lhe foi colocando no caminho do 

Amor. Ser mulher, esposa, filha, amiga, braço-direi-
to, desconhecida, mas, nas diferentes dimensões, 
sempre cristã. 

JOANA CORREIA (Braga, 28 anos)

1. O que procuras?
2. Porque procuras?

«eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto. 
Pois quem pede recebe; quem procura encontra; e, para quem bate, se abrirá.» 

lucas 11, 9-10

PERGUNTAS  COM RESPOSTA

1 Uma resposta a todas 
as inquietações inte-
riores e a felicidade. 

2 Porque senti que 
posso dar mais aos 
outros do que aquilo 

que dou. 

CATARINA ESPERANÇA 
(Braga, 23 anos)

1 – Antes de mais, procuro uma “resposta” que 
abarca não só a minha opinião mas também a 
de Deus. uma resposta muito mais profunda 
e questionada, apesar de nunca ter certezas 
absolutas.

2 – Procuro, pois é nessa “resposta” que se 
encontra aquela missão que nos é dada para a 
vida, que devemos agarrar ao máximo. Daí esta 
procura diária, nas pequenas coisas, não nas 
grandes.

ÂngelO CunhA (vila verde, 17 anos)

1 -  ser feliz, descobrir aquilo que Deus quer para 
mim, aquilo que é melhor para o meu futuro.

2 – Procuro porque sei que se encontrar aquilo 
que me faz verdadeiramente feliz, sei que vou ter 
um futuro risonho. sei que é exigente, mas esse 
é o caminho para fazer a escolha mais acertada.

CARlOs RODRigues (guimarães, 18 anos)

1 – O que eu procuro é, fundamentalmente,  
fazer a melhor escolha para mim, independente 
de qual ela seja, mas que seja o que Deus quer 
de mim.

2 – Procuro para que no futuro não me 
arrependa da minha decisão, e porque quero ter 
um sentido para a vida.

RAfAel sAntOs (esposende, 18 anos)

1 -  Acima de tudo, procuro ser feliz, pela 
resposta às inquietações que me surgem, 
percebendo que não posso fazer esta descoberta 
sozinho e que o caminho a seguir é aquele que 
Deus quer para mim.

2 – viver com as inquietações e decidi-las 
sozinho não é fazer caminho. é nesse sentido, 
que procuro…  A vida é feita de escolhas e 
para as fazer é preciso procurar… é preciso 
questionar-nos. quando procuro respostas 
percebo que esta procura “dá que fazer e 
que pensar”. mas vale a pena, porque quero 
descobrir o caminho que Deus tem para mim.

PeDRO sOusA (guimarães, 17 anos)

1 – neste percurso de discernimento vocacional 
tenho procurado perceber os sinais que Deus vai 
colocando na minha vida.

2 - Procuro estes sinais porque desejo seguir o 
caminho que Deus me propõe, de forma a sentir-
me realizado no futuro.

nunO OliveiRA (barcelos, 17 anos)

1 Ser feliz, segundo a vontade de Deus e não a 
minha. Se fosse à minha maneira já tinha en-
contrado o caminho. 

2 Porque tenho ânsia de algo mais, para além 
do que o mundo me apresenta e oferece.

 SUSANA fERREIRA (Torres Vedras, 27 anos)

1 Procuro: Ser Feliz; a 
verdadeira felicidade, o 
meu caminho, fazer as 

escolhas certas.  

2 Porque ser feliz - per-
mite uma vida com 
sentido, porque acredito que é aquilo que 

Deus quer para mim, que Ele tem uma missão es-
pecial para mim. Procuro, porque só posso ser feliz, 
se estiver no sítio certo. 

SOfIA COELhO (21 anos)

1 Encontrar-
-me a mim, 
encontrar-

-me com Deus, 
encontrar a 
vocação. 

2 Porque sentia a inquietação de me encontrar 
e perceber qual o meu caminho como cristã, 
o meu lugar na Igreja.

DIANA fERREIRA (Viana do Castelo, 30 anos)

1 Procuro descobrir o que Deus quererá de mim. 

2 Para percorrer o caminho da felicidade que 
Deus tem traçado para mim, satisfazendo a 
Sua vontade, pois Deus tem sempre um cami-

nho de felicidade para todos nós. 

fLáVIA OLIVEIRA (Alenquer,  19 anos)
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Qual a vocação a que Deus me chama? Que si-
nais poderão indicar esse chamamento?

Todos somos vocacionados, chamados em primeiro 
lugar à vida e à felicidade. Ninguém pode deixar de 
ser interpelado a ser pessoa, a encontrar um ideal. 
Esta interpelação pode dar-se de maneiras muito 
variadas: por outra pessoa, por um testemunho, pela 
Palavra de Deus, pela busca de coerência interior, 
pelas exigências de justiça, pela experiência gratuita 
de ser amado/a ou o confronto com o sofrimento…

É verdade que cada pessoa é única e normalmente 
as receitas não dão bom resultado. No entanto há 
alguns sinais que poderão ajudar a reconhecer o 
chamamento de Deus. Apenas como exemplos: num 
dado momento uma paisagem que me toca, me co-
move, me move a louvar a Deus. É um sinal exterior 
que depois passa por dentro. 

Outro exemplo: o encontro com alguém ou com a 
Palavra do Evangelho que escuto e mexe comigo 
e não deixa de me “perseguir” até que a enfrente, 
porque só isso me fará crescer. São sinais que vêm 
de fora e vêm por dentro.

É no profundo do nosso coração, em atitude de 
abertura, que podemos ouvir a voz do Espírito e 
perceber as diferentes formas de Deus se manifestar 
na nossa vida e que nos podem ajudar a descobrir a 
vocação específica através da qual a nossa humani-
dade atinge maior plenitude.

Trata-se de um processo de maturação, mais ou 
menos longo, faz-se através da avaliação dos sinais 
(exteriores e interiores) que me vão indicando e 
mostrando com que é que me identifico, o que me 
interpela e desafia, o que me provoca, aquilo a que, 
no fundo, finalmente adiro ou quero aderir.

Como perceber que sou chamado/a a uma voca-
ção de especial consagração? Quais os sinais?

É Deus quem chama porque quer o nosso bem, a 
nossa felicidade. A procura da vocação é um proces-
so, é uma descoberta que se vai fazendo, não apare-
ce pronta e faz-se de avanços, recuos e tensões. Faz-
-se na confiança, na capacidade de arriscar e tomar 
decisões com vista a uma opção.

É importante perguntar: “Senhor que queres que eu 
faça?” (Lc 4, 18-21) e saber escutar a voz de Deus que 
fala no íntimo de cada um/a.

Alguns sinais poderão ser indicadores de um chama-
mento de Deus a uma vida de especial consagração:

- Abertura às questões sobre o sentido da existência

- Desejo de algo mais para a vida

- Determinadas convicções

- Sensibilidade e compromisso com as questões da 
atualidade do mundo e da igreja

- Preocupação com os outros de modo particular 
com os mais pobres, doentes e injustiçados

- Capacidade de pôr o bem comum acima dos inte-
resses e gostos pessoais

- Desejo de seguir Jesus Cristo, assumindo a radicali-
dade do seu estilo de vida: totalmente dada a Deus e 
aos irmãos, numa disponibilidade total para os servir.

De que meios disponho para descobrir o projeto 
de Deus para mim?

A vocação sendo dom de Deus, precisa da nossa 
colaboração, cabendo a cada um pôr os meios para 
descobrir o sonho de Deus para si e ir entrando nele.

Alguns meios experimentados e recomendados 
como ajuda podem ser:

- Conhecer-se, reconhecendo os seus dons e limites, 
desejos profundos, sensibilidade aos outros e  ao 
mundo

- Perceber e deixar-se tocar pelas necessidades da 
igreja e dos irmãos que mais sofrem

- Conhecer Jesus Cristo e a sua mensagem é a 
melhor forma de descobrir o projeto de Deus a nível 
pessoal

- Rezar, escutar a Palavra e os apelos do Espírito, dar 
tempo a Deus, cultivar o silêncio e a   interioridade

- Dialogar com alguém que possa ajudar no acom-
panhamento e no conhecimento da sua caminhada 
vocacional

- Celebrar a fé e os sacramentos em comunidade

- Participar em encontros de reflexão sobre a temá-
tica vocacional e contacto com testemunhos das 
diferentes vocações na igreja

- Fazer experiências de serviço gratuito aos outros

Qual o meu lugar no mundo? Como viver a vida 
cristã no dia a dia?

Viver como pessoa é, acima de tudo, decidir a sua 
própria vida buscando a realização feliz de si  e dos 

outros. Mais do que em qualquer outra etapa da vida, 
isto é caraterístico da idade jovem, em que o desen-
volvimento de si exige a capacidade de se projetar 
com autonomia e responsabilidade, de modo a co-
laborar na edificação e transformação da sociedade. 
Se isso é próprio de qualquer jovem, é específico do 
jovem cristão, pensar e projetar a sua vida a partir de 
Deus, tendo como modelo Jesus Cristo e os valores 
do Evangelho. Ser cristão é viver todo o  ser pessoa 
segundo o estilo de Jesus. Cada uma das dimensões 
da pessoa fica iluminada pela Pessoa de Jesus de 
Nazaré. O viver em comunhão com Jesus Cristo: 
valorizar o mundo como Ele, repetir suas atitudes, 
fazer seus gestos, estimar seus valores, amar como 
Ele amou, escutar e obedecer à sua Palavra, construir 
o reino de Deus, reconhecer Deus como Pai-Amor.

Quanto mais experimentamos o amor de Deus por 
nós revelado em Jesus Cristo, mais reconhecemos a 
nossa vida como valor inestimável. E quem aprecia a 
sua vida quer investi-la bem, naturalmente!

Na transformação do mundo e na igreja de Cristo 
todos temos lugar e importância, ao jeito do Corpo, 
onde cada órgão é indispensável para o funciona-
mento harmonioso. O importante é mesmo que cada 
um esteja no seu lugar.

Deus criou-nos com liberdade e, portanto, a respon-
sabilidade de orientar a vida é nossa, sabendo que 
Deus nos pede, apenas, que a orientemos ao serviço 
do amor, nas circunstâncias pessoais e escolha de 
vida que fizermos.

Ser cristão é dom do Espirito e tarefa nossa.

A vocação do cristão é a santidade, em todo momento da vida. na primavera 
da juventude, na plenitude do verão da idade madura, e depois também no 
outono e no inverno da velhice, e por último, na hora da morte.

João Paulo ii

VOCAÇÃO? QUE SINAIS?

PARA QUÊ?
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1 – como sentiu o chamamento à vida Consagrada?
2 – que OlhAR sobre os 25/50 anos de vida Consagrada?
3 – o que tem de enCAntO a vida Consagrada, para os jovens de hOJe?

TESTEMUNHOS DE VIDA

1 Nasci numa família cristã, na paróquia de 
Fiscal, concelho de Amares. Logo aos 7 anos, 
depois dos meus pais terem comentado 

a cerimónia de uma tomada de hábito de uma 
prima, eu disse-lhes: Ah! Eu também quero ser 
religiosa.

2 A maior parte destes anos foram passados 
nas missões: Angola, Moçambique, Brasil, 
também na Madeira. Presentemente estou no 

Sameiro. Sinto-me muito feliz, por ter contactado e 
ajudado muitos pobres...

3 O que eu tenho a dizer aos jovens, é que não 
tenham medo. Cruz há em todos os estados 
de vida. A questão é agarrarmo-nos a ela com 

amor e ir em frente. O Mestre caminha connosco!!!

1Desde criança eu sempre dizia que queria ser 
freira, talvez por ver Irmãs que passavam na 
minha terra. Tal como outras jovens da minha 

terra, vim para o colégio apostólico que as Irmãs 
tinham aqui em Braga e ao conhecer como viviam 
decidi abraçar esta forma de vida. Gosto do que sou 
e gosto do que faço e hoje voltaria a fazer a mesma 
opção de há 50 anos!

2 Ao longo destes 50 anos muita vida passou! 
Muitos momentos bons, e outros menos 
bons, que sempre procurei superar da 

melhor maneira, procurando ser fiel ao que me 
comprometi, dando o meu melhor pela causa 

do Reino, servindo a Igreja e os irmãos em 
Hospitalidade, orando, servindo, amando!...

3 O encanto que tem para os jovens de hoje é 
o mesmo que tinha para os de ontem: o fazer 
o bem ao outro doando, entregando a vida, a 

Deus em favor do irmão e, no meu caso, ao serviço 
daqueles que mais precisam e para os quais a 
sociedade quase não tem lugar! E digo aos jovens 
que sejam generosos com o Senhor Jesus, porque 
primeiro foi Ele para connosco, doando a sua vida 
por nós. Vale a pena arriscar e dar a vida!

COMO SENTIu O CHAMAMENTO à VIDA 
SACERDOTAL?

Pelos finais da 4ª classe andava com o meu pai a 
trabalhar numa propriedade nossa, que tinha um 
carreiro por onde passava o meu pároco a caminho 
da paróquia anexa. Quando um dia o meu pároco, 
Padre José Nunes Monteiro, lá passou, olhei para 
ele e veio-me ao pensamento a ideia de também 
eu ser padre. Disse ao meu pai, que gostava de 
ser padre e ele interrogou-me para saber se era 
mesmo a sério o que dizia. Certificando-se, disse 
que tudo faria para me ajudar e por isso falou com 
o meu pároco. Os dois, tudo fizeram e eu entrei no 
Seminário.

QuE OLHAR SOBRE ESTES 50 ANOS DE VIDA 
SACERDOTAL?

Estes 50 anos de vida sacerdotal estão cheios de 

alegrias e de momentos menos alegres. Alegrias 
por me sentir útil às pessoas e as poder ajudar 
a progredir no caminho da felicidade eterna 
e a melhorar a sua condição de vida material, 
tanto dentro da Igreja como fora dela. Passei por 
diferentes paróquias e alegro-me e dou graças 
ao Senhor, porque sempre tive um bom grupo de 
catequistas, organistas, grupos corais e muitos 
bons colaboradores. Momentos menos alegres ao 
ver cristãos a abandonarem a igreja e viverem à 
margem dela.

O QuE TEM DE ENCANTO A VIDA SACERDOTAL 
PARA OS JOVENS DE HOJE?

O encanto vem da alegria de se ser colaborador 
de Jesus na difusão do Seu Reino e de ajudar as 
pessoas a conseguirem a felicidade na vida eterna.

1O pároco da minha freguesia encaminhava 
e incentivava os jovens a ir para o Seminário 
diocesano e para várias congregações 

religiosas. Com relativa frequência passavam pela 
escola primária elementos de congregações para 
darem a conhecer o seu carisma. Como no Telhal 
havia vários conterrâneos meus, optei pela Ordem 
Hospitaleira de S. João de Deus. Mostrei interesse 
aos meus pais, os quais me apoiaram desde o 
primeiro momento e fizeram tudo para que tal 
acontecesse.

2 Fazendo uma retrospetiva sobre estes 50 anos 
de vida religiosa, digo que é extremamente 
positiva e gratificante, pela oportunidade que 

me foi dada de poder ajudar os mais necessitados 

da nossa sociedade e confesso que ganhei grandes 
amigos!

3A simplicidade, a disponibilidade e a 
dedicação para servir os mais desprotegidos 
da sociedade em qualquer parte do mundo. 

E como exemplo disso, verificamos a quantidade 
de grupos de jovens que temporariamente deixam 
os seus familiares e amigos para irem até países de 
missão.

iR. geRmAnO Antunes 
iRmÃO De s. JOÃO De Deus 

iR. ª  vitóRiA vAz
hOsPitAleiRA sAgR. COR. Jesus 

iR. ª  mARiA De lOuRDes feRnAnDes
DOminiCAnAs stA. CAtARinA De senA

Pe. mAnuel CunhA RODRigues
sACeRDOte ARquiDiOCesAnO 

...............50 anos
vida 
religiosa..............

............
...

50 anos
vida 
religiosa
............

..

...............
50 anos
vida 
religiosa..............

...............
50 anos
vida 
sacerdotal..............
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1O chamamento à vida religiosa comecei a 
senti-lo pelos 14 ou 15 anos, e só aos 23 anos 
é que vi o que o Senhor queria de mim, com a 

entrada de uma irmã mais nova na vida religiosa.

2Com muitos altos e baixos; mas nunca me 
arrependi de me ter entregue ao Senhor.

3Hoje ainda há muitos jovens que nos 
admiram, mas com os muitos outros atrativos 
e ilusões do tempo presente não conseguem 

ir além dessa admiração. O Mestre caminha 
connosco!!!

1As origens da minha vida religiosa começam 
desde a infância. Nasci no seio de una família 
numerosa e profundamente crente. A minha 

mãe punha especial empenho em que os seus 
seis filhos, desde pequeninos soubessem bem 
as “orações do bom cristão” e as rezássemos 
frequentemente. Neste ambiente cristão, como um 
terreno tão bem preparado, não foi nada estranho, 
que o padre da aldeia reparasse em mim para me 
levar ao seminário de Astorga (León- Espanha). 
Mas o assunto complicou-se um pouco, porque 
nesse momento entrou no jogo um amigo e 
familiar que era Irmão das Escolas Cristãs (La 
Salle) que me preparou e sugeriu a minha entrada 
no “Aspirantado” (seminário menor) que essa 
congregação tinha em Cambrils , província de 
Tarragona. 

2Prossegui o caminho começado e, graças a 
Deus e aos meus Irmãos de Congregação, 
tenho chegado até aqui, deixando atrás 

muitos anos dedicados à própria formação, 
e muitos mais dedicados ao labor docente, à 
educação cristã das crianças e jovens. Neste ano de 
2013 estou a celebrar as bodas de oiro, porque no 
ano de 1963 fiz a minha profissão perpétua. Por isto 
tudo, dou graças a Deus e peço-Lhe cada dia para 
me manter fiel aos meus compromissos religiosos.  

3Hoje fala-se muito do “encanto da vida 
religiosa”. Efetivamente, a vida religiosa, é 
especialmente para os jovens, que aspiram 

fazer da sua vida algo que valha a pena, algo que 
contribua a que os homens do nosso mundo vivam 
felizes. Se eles vêm que os religiosos vivemos 
alegres, o “encanto” da vida religiosa lhes atrairá. 
O Papa Francisco é um bom testemunho de que 
servindo os irmãos, seremos felizes.

1Senti o chamamento à vida religiosa aos 20 
anos, quando comecei a contatar com as 
Irmãs da congregação da qual faço parte. A 

doação de vida a Deus e a dedicação em serviço 
aos outros destas religiosas foram as dimensões 
fortes e profundas que me ajudaram e facilitaram o 
meu discernimento vocacional. Foi a partir daqui, 
que a pergunta: “que queres de mim Senhor?”, 
começou a fazer eco dentro de mim.

2A vivência destes 25 anos de religiosa, levou-
me a descobrir capacidades e dons com que 
Deus me dotou e que possivelmente não 

teria descoberto se não tivesse optado pela vida 

religiosa. São 25 anos de entrega ao Senhor, ao 
serviço dos outros, o que me torna uma mulher 
feliz.

3Hoje posso dizer aos jovens que vale a pena 
gastar a vida por Cristo, para que o seu 
Reino se dilate sobre todos os povos da terra, 

principalmente por aqueles que mais sentem a 
necessidade que lhes falem de Deus. Sinto que o 
maior encanto da vida religiosa é realmente dar-se 
aos outros, mas só mediante a oração e o olhar 
penetrante de Jesus poderás descobrir o que Deus 
quer de ti. 

1 O meu chamamento à vida religiosa 
começou aos 15 anos, pelo exemplo de 
duas Irmãs religiosas. Ao olhar santidade 

de uma, e a sua grande humildade, logo senti 
uma força, e pensei: vale a pena ser religiosa 
humilde e de muita fé. Esta Irmã ainda vive, 
com uma idade bonita.

2um sonho de Amor a Deus nos irmãos. 
Deus chamou-me para servir… A grande 
alegria é para aqueles que dão e, mais 

ainda, para aqueles que se dão. Sinto-me feliz!

3O melhor encanto é a alegria da partilha 
com muita fé no grande testemunho que 
Deus quer de mim. Vede como eles se 

amam!

TESTEMUNHOS DE VIDA
Deus escolheu os crentes, mas para que o sejam e não porque já o eram. Diz o 
apóstolo tiago: não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos 
na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que o amam? (tg 2:5). Portanto, ao es-
colher, fá-los ricos na fé, assim como herdeiros do Reino. Pois, com razão, se diz que 
Deus escolheu nos que crêem aquilo pelo qual os escolheu para neles realizá-lo. 

santo Agostinho

iR.ª mARiA DORes nOgueiRA RODRigues 
fRAnCisCAnAs missiOnáRiAs De n.ª sR.ª

iR.ª luRDes AlmeiDA COstA 
DivinA PROviDênCiA e sAgRADA fAmíliA 

iR. miguel RAmOs
iRmÃO De lA sAlle

...............50 anos
vida 
religiosa..............

iR.ª mARgARiDA mORgADO
fRAnCisCAnAs missiOnáRiAs De n.ª sR.ª

.............
..

25 anos
vida 
religiosa

.............
.

...............25 anos
vida 
religiosa..............

...............
25 anos
vida 
religiosa
..............



moure:   Catequese 17h30 
   Eucaristia 19h00 
Oleiros:   Catequese 16h30 
   Eucaristia 18h00 
Cervães:   Catequese 18h00
   Eucaristia 19h15
barbudo:  Eucaristia 19h00
Carreiras s. miguel: Eucaristia 18h00
sabariz:   Catequese 18h00
   Eucaristia 19h00
Cabanelas:   Catequese 17h00
   Eucaristia 18h30
Parada de gatim:  Catequese 15h30
   Eucaristia 16h30
escariz s. mamede:  Catequese 15h30
   Eucaristia 16h30

Rio mau:   Catequese 09h00
   Eucaristia 10h00
Aboim da nóbrega:   Catequese 10h00
   Eucaristia 11h00
Covas:    Catequese 10h00
   Eucaristia 11h00
mós:    Eucaristia 08h30
godinhaços:  Catequese 10h00
   Eucaristia 11h00
freiriz:    Eucaristia 10h30

vila verde (matriz):  Vigília 21h00

Pedregais:  Catequese 17h30
   Eucaristia 18h30
lage:   Eucaristia 19h00
soutelo:  Catequese 18h30
   Eucaristia 19h30
turiz:   Catequese 17h00
   Eucaristia 18h00
Carreiras s. tiago: Eucaristia 19h00
marrancos:   Catequese 18h00
   Eucaristia 19h00

s. mamede escariz: Eucaristia 09h30
Pico de Regalados: Catequese 09h00
   Eucaristia 10h00
Prado:   Catequese 09h30
   Eucaristia 10h30
Duas igrejas:  Catequese 10h00
   Eucaristia 11h15
Arcozelo:   Eucaristia 09h00
vila verde:  Catequese 09h30
   Eucaristia 11h00

moure: Teatro no auditório do Centro Cultural
 “As tribulações de uma aldeão em Lisboa“

nas escolas: EB 2/3 Prado, EB 2/3 Vila Verde, 
Secundária de Vila Verde, EB 2/3 Pico de Regalados, 
EB 2/3 Moure, EB 2/3 Ribeira do Neiva

SEMANA DAS VOCAÇÕES no 
ARCIPRESTADO de VILA VERDE

21 de abril

13 de abril

14 de abril

19 de abril

20 de abril

Departamento Pastoral das Vocações
Rua S. Domingos 94-B
4710-435 BRAGA
253 202 820

www.fazsentido.com.pt
vocacoes@diocese-braga.pt
Facebook: DepPast Vocações Braga

VOCAÇÃO?
fAMíLIA!

26 de abril

15 a 19 de abril

sAnDRA e PAulO bARbOsA
fAmíliA COstA: elsA e nunO/ filhAs: JOAnA e  bRunA

«Para viver a vocação familiar 
nos nossos dias não há truques 
nem poções mágicas. Seguir o 
chamamento divino na união 
do casal pelo sacramento do 
matrimónio é tão belo e tão 
exigente como viver a vocação 
sacerdotal em pleno século XXI. 
Mais do que sentida, deve ser 
vivida como uma certeza.»

«Viver hoje a vocação familiar é sentir que foi Deus 
quem nos chamou a ser família cristã e ter a certeza 
de que Ele é um membro de pleno direito da nossa 
família. Ser família que suporta a sua vida na fé; vida 
que com esperança vai ultrapassando obstáculos e com 
júbilo, saboreando as alegrias que acontecem. É uma 
vocação que fortalece a fidelidade, promove a liberdade, 
estimula o perdão e fomenta a partilha e o respeito pela 
singularidade de cada membro. Recebemos, como dom 
de Deus, as nossas filhas e as educamos com a Palavra e 
o testemunho de uma vida cristã.»


