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com muita alegria que o Arciprestado de Fafe,
nas suas várias paróquias, recebe os formadores e seminaristas da nossa Arquidiocese
de Braga. Esperamos que se sintam acolhidos pelo
carinho, simplicidade e franqueza deste bom povo,
que vos recebe de braços abertos. Unidos na oração e no testemunho da nossa fé, vamos pedir ao
Senhor da Messe que continue a olhar com misericórdia para este Seu povo, e não deixe de chamar
adolescentes e jovens, segundo o Seu coração,
para O seguirem e servirem nas comunidades.
“Para que Cristo se forme em nós” é o tema proposto para reflectirmos nestes dias. É, sem dúvida,
um enorme desafio para sacerdotes e leigos. Deixarmos que Cristo se forme em nós é um convite
ao despojamento, à quebra da rigidez da nossa
auto-suficiência. A humildade e a abertura de coração são indispensáveis para que o Senhor possa
entrar na nossa vida. Homens e mulheres de baixa
estatura, como Zaqueu, mas de coração grande
e hospitaleiro onde Cristo quer entrar para nos
moldar. É destes corações disponíveis para amar
e servir que o Senhor continua à procura. À vista
desarmada, parecem-nos cada vez menos, mas se
olharmos bem, como Jesus, veremos que esses
corações continuam aí, escondidos em tantas ramagens da vida, à espera de ouvir a voz do Mestre:
“preciso de ficar em tua casa – preciso de ti”.
“Para que Cristo se forme em nós” é essencial,
também, que as comunidades se sintam “corpo de

Cristo”. No n.º 7 da Lumen Gentium, sublinha-se
que Cristo “comunicando o Seu Espírito, fez misteriosamente de todos os Seus irmãos, chamados
de entre todos os povos, como que o Seu Corpo.
É nesse corpo que a vida de Cristo se difunde nos
que crêem, unidos de modo misterioso e real, por
meio dos sacramentos, a Cristo padecente e glorioso. (…) E assim como todos os membros do corpo humano, apesar de serem muitos, formam no
entanto um só corpo, assim também os fiéis em
Cristo”. É na construção da unidade, da tolerância e
da comunhão que uma comunidade experimenta
a presença de Cristo. É, também, na oração pelo
pároco e com o pároco que a comunidade fortalece e anima a fé do pastor e acaba por ser animada
e fortalecida pela dedicação deste. E a partir deste
testemunho, superada a aridez, a comunidade torna-se terra fecunda donde surgirão, a seu tempo,
as vocações.
“Para que Cristo se forme em nós”, precisamos de
pastores disponíveis e atentos, autênticos vasos
comunicantes da graça de Jesus que nos forma e
molda. A fidelidade é o seguro de vida da vocação
sacerdotal. Colocar Cristo acima de todas as (nossas) coisas, lembrarmo-nos que Ele nos pediu para
deixarmos tudo para O seguir (e não para fazer
tudo) é crucial para que Ele se forme em nós. E, vivendo o Sacerdócio como vocação (e nunca como
profissão), sentiremos como Ele nos transforma. Há
anos atrás, os exemplos de tantos sacerdotes nossos conhecidos, foram essenciais para o despertar
da nossa vocação. Hoje, somos nós, pelas nossas
acções e palavras, a servir de exemplo para tantas
crianças adolescentes e jovens.
O Seminário é o coração da Arquidiocese. Será
bom sentir, nesta semana, o impulso desse coração
bater bem perto de nós, com a visita dos Seminários ao Arciprestado de Fafe. Esperamos que, através do testemunho da vossa alegria, a causa das
Vocações e o próprio Cristo se formem em nós e
nas nossas comunidades. Desejamos, por fim, que
levem desta bela terra e deste grande povo o calor
da estima e oração por todos os Seminários e Sacerdotes da nossa Arquidiocese.

Pe. Pedro Daniel Marques,
Arcipreste de Fafe.
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PATCH ADAMS
o amor é contagioso
REALIZADOR: Tom Shadyac
ANO: 1998
DURAÇÃO: 115 minutos
TEMA: história de um homem
pouco comum, que decide entregar a sua vida por uma causa
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VOCAÇÃO E VOCAÇÕES
AUTOR: Vasco Pinto de Magalhães sj
EDITORA: Apostolado da Oração
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REFLEXÃO EM FAMÍLIA
João Manuel de Almeida Dinis, 46 anos, natural de S. Pedro de Alva, concelho
de Penacova, distrito de Coimbra. Médico, especialista em medicina geral e
familiar e coordenador da Unidade de Saúde Familiar Novo Cuidar, em Fafe.
Integra o grupo coral da Igreja do Sagrado Coração de Jesus e é catequista de
adolescentes.

1 - Na sua visita a Portugal, o Beato João Paulo II
pedia, no Sameiro, a Nossa Senhora: “Dai a todas
as famílias de Portugal a graça de saberem ouvir
e guardar fielmente a Palavra de Deus!” Enquanto
família, de que forma vivem os valores cristãos?
R - Primeiro que tudo, assumindo que os valores
cristãos são o referencial da nossa família. Não estou
a dizer que somos a família cristã perfeita – longe
disso, até porque a perfeição é um atributo de Deus e
não dos homens – mas apenas que o nosso padrão é
Jesus Cristo e tudo o que isso implica. Tendo iniciado
a nossa caminhada a dois, sem excluir Deus da nossa
relação, foi com naturalidade que celebrámos o nosso
matrimónio, educámos e continuamos a educar os
nossos filhos nos valores evangélicos, seguimos o seu
percurso catequético, progredimos na oração familiar
e nos fomos comprometendo com a comunidade –
dando o nosso contributo nas celebrações litúrgicas
(como leitores e cantores), participando no compasso

da visita pascal, colaborando com o Banco Alimentar Contra a Fome, fazendo parte de uma Equipa de
Nossa Senhora e finalmente, com um de nós dando
catequese. Como pais, sempre nos preocupámos
com o exemplo a dar aos nossos filhos, a par com o
ensino dos porquês do nosso proceder.

Como pais, sempre
nos preocupámos com
o exemplo a dar aos
nossos filhos
2 - O que distingue, para si, uma família cristã
de outras famílias?
R - Para mim, uma família é cristã se os seus membros o são. No entanto, como na sociedade em
geral, se as pessoas têm graus variáveis de compromisso com os valores cristãos, também em qualquer
família cristã o grau de desenvolvimento espiritual e
de compromisso evangélico não é, nem tem de ser,
forçosamente igual para todos os seus membros.
Digamos, por outras palavras, que tal como um
cristão é alguém em caminhada de aperfeiçoamento
na sua identificação com Jesus Cristo, uma família

Felisbela Maria Bastos de Magalhães Dinis, 46 anos, natural de Fafe. Médica,
especialista em medicina geral e familiar na Unidade de Saúde Familiar Novo
Cuidar, em Fafe.
Juntamente com o marido, pertence à Equipa de Nossa Senhora “Fafe 2”, e
têm dois filhos: o Pedro de 15 anos e o Luís de 13 anos.

cristã é uma família que abriu a porta a Jesus Cristo
e se deixa transformar por Ele, gradualmente.
3 - Sente que a família, enquanto célula da
sociedade, tem sido fortemente prejudicada por
esta legislação cada vez mais de cariz económico? Como vê o papel da Igreja no âmbito da
pastoral familiar?
R - São duas questões diferentes e ambas de difícil
resposta. Em relação à primeira, digo apenas que os
caminhos do Senhor são insondáveis e que temos
de ter abertura, como cristãos, para admitir que a
atitude anterior de generalizado consumismo e de
acesso fácil ao crédito também não seriam forçosamente benéficos para a família. Digamos que,
se para muitas famílias a situação atual é penosa e
mesmo desesperante, para as famílias cristãs é ainda
um momento de prova adicional: há por aí muitas
famílias – leia-se “Cristos” – à espera da nossa soli-

dariedade. A Igreja tem aqui um importante papel
como voz dos que não têm voz e como profetisa
agitadora de consciências.
Em relação à pastoral familiar, nem sei por onde começar. A família começa no matrimónio, mas muitos
jovens, devido à falta de formação cristã e de compromisso com os valores evangélicos, optam por constituir família doutra forma – como cativar estes casais?
Depois, sem uma atenta catequese da infância,
muitos adolescentes não chegarão a frequentar a
catequese que a Igreja tem preparada para eles, vindo a engrossar o rol dos jovens desligados da Igreja.
A seguir ao matrimónio, o planeamento da família
é uma preocupação para muitos casais cristãos –
diria que é uma das áreas em que a Igreja mais tem
de evoluir em termos conceptuais e de clarificação
de discurso, sob pena de causar o afastamento de
alguns casais e o desencanto de outros. E depois dos
filhos, voltamos à catequese da infância.
Existem projetos como as Equipas de Nossa Senhora, e outros de cariz semelhante, dirigidos ao desenvolvimento espiritual das famílias, que deviam ser
acarinhados e estimulados pelos párocos: constituem-se como um forte suporte à família e geram
frutos para a comunidade.
4 - Sem dúvida que “ser médico” foi uma vocação
“imposta” pela sociedade nos últimos tempos, o
que pode bloquear muitas vezes o próprio discernimento pessoal dos jovens. Como surgiu a sua
vocação: por discernimento ou imposição social?

R - Se se refere ao facto de alguns jovens ambicionarem ser médicos olhando à estabilidade profissional e ao estatuto social desta profissão ou de
outros ainda, a escolherem por imposição paterna,
é possível que isso aconteça para “alguns”, mas não
a considero uma vocação “imposta” para a generalidade. Não se chega lá facilmente. É um dos cursos

Dou graças a Deus por viver
numa época em que a Igreja
se está a abrir ao Homem,
regressando às suas raízes
mais exigentes tanto para ser admitido como para
o concretizar. É preciso muita força de vontade e
abdicar de muita coisa, para o conseguir.
A minha vocação médica revelou-se no fim da adolescência: sempre me esforcei nos estudos e quando
conclui o secundário, apercebi-me que a minha
nota me permitia candidatar-me a uma ampla variedade de cursos, incluindo medicina. Lembro-me de
pensar: qual seria a profissão que me permitiria ser
mais útil às pessoas? Haveria alguma em que o seria
mais do que ser médico? Estava feita a minha escolha. E após estes anos todos, só uma se me revelou
num plano semelhante: o sacerdócio católico.
5 - Vive num arciprestado com uma grande participação na eucaristia dominical e imbuído por
uma forte religiosidade popular, como observamos na peregrinação à Senhora de Antime. Dado
que celebramos o Ano Litúrgico na Arquidiocese
de Braga, e recuperando a comparação que o cirurgião João Lobo Antunes fez entre a eucaristia
e uma operação cirúrgica no Átrio dos Gentios
em Guimarães, que sugestões apresenta para
melhorar as celebrações eucarísticas?
R - Digamos que estou expectante. Dou graças a
Deus por viver numa época em que a Igreja se está a
abrir ao Homem, regressando às suas raízes. O médico só é médico enquanto o é para servir o homem
doente; quando procura mais servir-se do que servir
o doente, deixa de ser médico para ser apenas um
arremedo. A Igreja só cumpre o mandato que Jesus
Cristo lhe confiou enquanto serve o homem na sua
procura de sentido para vida. A corrente dominante
na Igreja, durante muitos séculos foi a de preservar a
Instituição da impureza do mundo, numa atitude que
em muito fazia lembrar a dos fariseus dos Evangelhos.
É pois com muita alegria que vejo a Igreja a abrir-se
ao mundo, a “ir às periferias”, como diz o Santo Padre,
a não recear mais a contaminação, a envolver e a
envolver-se com as pessoas, a “caminhar com” e não
apenas a prescrever normas morais. “O Espírito sopra
onde quer…”, mesmo onde menos se espera.
Como não tenho formação litúrgica não me sinto
habilitado a propor alterações à liturgia. No entanto,
veria com bons olhos, por exemplo, também neste
domínio, um “regresso às raízes” e à simplificação:
tal como um médico não consegue curar o doente se ele não tomar a medicação, e ele só o faz se
compreender a necessidade do tratamento; também
a Igreja não consegue que uma pessoa se salve sem
que a ajude a compreender, primeiro, como vital,
o caminho que lhe propõe, para que essa pessoa o
assuma como “seu” também. Seria também muito
importante que a assembleia compreendesse os
símbolos e ritos e se tornasse participante de uma
forma dinâmica e consciente.

TESTEMUNHO VOCACIONAL

João Carlos Machado Castro, 27 anos, natural de Quinchães,
Fafe. Frequentou o Seminário Menor entre 2002-2004,
tendo decidido interromper a sua caminhada vocacional.
Porém Deus não o largou, e após ter trabalhado durante seis
anos, no ano passado voltou a ingressar no Seminário, para
frequentar o Ano Propedêutico e retomar a sua caminhada
vocacional rumo ao sacerdócio.

1 - João, enquanto jovem, que palavra
utilizarias para definir a juventude hodierna
à qual pertences?
A juventude de hoje é o “Futuro”. A juventude é
fundamental para a sociedade atual. Não que a
juventude tenha grande experiência de vida, mas
é o grupo que renova, que questiona; é a juventude que, não só se adapta mais facilmente às
mudanças, como é capaz de criar as próprias
mudanças. Qualquer país que não invista
na juventude, não tem futuro.

Somos uma geração
com sonhos, mas ao
mesmo tempo sofrida.
Hoje em dia vivemos sob a influência dos media,
somos uma geração com sonhos, mas ao mesmo tempo sofrida, pois muitas famílias passam
actualmente muitas dificuldades. Devemos reconhecer, além disso, que os jovens de hoje, com a
força e a pujança típicas da sua idade,
são portadores dos ideais que moldarão
o futuro.
Os seminaristas, os religiosos e jovens, ao iniciarem a aventura fascinante da vocação e da
vida consagrada a Cristo, são para Igreja e para o
mundo um sinal de esperança. Saliente-se, ainda,
que o testemunho dos sacerdotes e o exemplo
de entrega radical dos consagrados, no meio do
mundo, devem suscitar novas vocações.
2 - Tu já estiveste no Seminário Menor. Entretanto saíste, estiveste a trabalhar e depois regressaste. Que sinais observaste que te levaram
a perceber que Deus te chamava “novamente”?
Depois do Seminário Menor, trabalhei seis anos
no Hipermercado Pingo Doce, namorei, vivi a
minha vida… mas senti sempre a falta de qualquer coisa. Sentia-me incompleto, um vazio
enorme existia dentro de mim. Além disso, nunca deixei de ir à Eucaristia e de fazer a minha
oração pessoal, algo que, acredito, foi mantendo uma chama que continuava a arder dentro
de mim. Percebi aos poucos que a minha vida
só tem sentido em Deus e para Deus, porque
“os sonhos não morrem, apenas adormecem na
alma da gente.”

Ganhei coragem de aceitar novamente o que Deus
queria para mim e falei com um padre meu amigo,
que me convidou a participar em algumas tarefas
na paróquia, algo que me ajudou no meu crescimento humano e espiritual.
Por isso, esta necessidade de servir a Deus foi-se
evidenciando até que disse sim à proposta do
pré-seminário adulto, um conjunto de encontros
no Seminário Maior de Braga que frequentei e
que me ajudou a esclarecer as dúvidas na minha
caminhada vocacional. Passado um ano, entrei
no Seminário Maior para uma nova vida. Estou no
Seminário há um ano, durante o qual sinto que
tenho crescido imenso, tanto a nível espiritual
como humano. Sei que Deus prepara amorosamente os jovens que abrem o coração a Cristo,
segundo o evangelho, para serem sacerdotes. Mas
nem sempre os jovens correspondem ao chamamento de Deus. No meu caso, o chamamento de
Deus foi imprevisto e surpreendente. Eu já tinha
uma vida estável, mas Deus “perseguiu-me” e eu
deixei tudo para voltar a segui-Lo.
3 - Na homilia de Quinta-Feira Santa deste ano,
o Senhor Arcebispo apontava a santidade
como a oitava maravilha do sacerdócio.
Enquanto seminarista, que outra maravilha
apontarias para a vida sacerdotal?
Enquanto seminarista, eu apontaria não uma,
mas duas maravilhas: o serviço e a humildade. Na
passagem bíblica em que Jesus lavou os pés aos
Apóstolos, deu-lhes o maior exemplo. Da mesma
forma, hoje em dia o sacerdote está ao serviço da
comunidade. Na caminhada cristã, não pode haver
oposição entre o amar e o servir – elas devem
complementar-se.
Jesus, ao longo da sua vida, deu-nos uma grande
lição de Amor, traduzida em serviço gratuito e
entrega total aos outros. Desta forma, também o
sacerdote, com o seu testemunho e a sua acção
pastoral, deve ter a preocupação de envolver

os jovens na vida paroquial, tornando-se assim
próximo e um bom companheiro dos jovens, que
precisam de boas referências para as suas vidas.
Mais do que discursos belos, que também fazem
falta, acredito que o serviço ao estilo humilde
cativa imenso os nossos jovens para
a radicalidade do evangelho.

Eu já tinha uma vida
estável, mas Deus
“perseguiu-me”e eu
deixei tudo para voltar
a segui-Lo.
4 - Que mensagem gostarias de deixar aos
jovens de Fafe, que ainda discernem a sua
vocação?
A mensagem que gostaria de deixar aos jovens de
Fafe é: «não tenhais medo» de abrir o vosso
coração a Cristo e de confiar no Seu amor e na
Sua Palavra. Sois convidados a ir em busca,
como nos refere o Santo Padre: «Jesus não disse:
se vocês quiserem, se tiverem tempo, vão;
mas disse: “Ide e fazei discípulos entre todas
as nações”. Porque “os que confiam no SENHOR
serão como o monte de Sião, que não se abala,
mas permanece para sempre» (Sl. 125, 1).
A vossa felicidade está em Jesus Cristo,
que é a Verdade e a Vida, por isso colocai
as vossas vidas nas Suas mãos e tereis
uma vida mais bela e verdadeira.
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VIGÍLIA VOCACIONAL

Nesta vigília faremos um percurso pelas várias etapas da vocação. Há
um dinamismo comum que se verifica em toda a nossa vida. Mais do
que um momento vocacional isolado, é importante ir reconhecendo a
dinâmica vocacional de que toda a nossa vida se reveste. Este percurso
será feito olhando em paralelo a vocação à vida, a vocação à santidade
e a vocação ao sacerdócio.
Nesta vigília poder-se-á construir um símbolo para ilustrar os vários passos vocacionais. Propomos a construção de uma casa e, no final, colocamos uma possível correspondência entre os passos vocacionais e
as peças da casa. Casa que nos pode lembrar o Seminário, como construção de Deus a favor do seu povo.
CÂNTICO | Abri as portas a Cristo!
INTRODUÇÃO
Nesta vigília és convidado a olhar a tua vida e a perguntares-te até que
ponto tens vivido a vida como vocação. Como é que tens vivido? Quais
são os critérios pelos quais projectas teu o futuro? E também como olhas
para a vocação ao sacerdócio? Que ideia tens dos seminários.
Nesta vigília vamos construir uma casa: casa da tua vocação e casa
daqueles que são chamados ao sacerdócio.
(Momento de silêncio)
Exame de Consciência
Neste Espírito de oração e de introspecção procuremos encontrar o que
nos afasta da construção da nossa casa que, com o Baptismo, nos revela
o chamamento de Deus. A partir da água, que vai ser derramada sobre
nós, relembremo-nos do sinal que nos marcou como Filhos de Deus.
(Momento de silêncio)
Rito de Aspersão
Deus eterno e omnipotente,
que, por meio da água, fonte de vida e elemento de purificação,
quiseste também que fossem lavadas as nossas almas
e recebessem o dom da vida eterna,
dignai-Vos abençoar † esta água,
para que seja sinal da vossa protecção
neste dia a Vós consagrado.
Por meio desta água, Senhor,
renovai em nós a fonte da graça
e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo,
para estarmos na vossa presença de coração puro
e recebemos dignamente os frutos da redenção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amen
CÂntico | Vós que fostes baptizados em Cristo

SILÊNCIO
CÂNTICO | Senhor Jesus, Tu és luz do mundo.
2º MOMENTO – ESCUTA | SÍMBOLO DA CASA: PAREDES DA CASA

PISTA PARA REFLEXÃO
Que respostas tens dado aos desafios de Deus? Costumas ficar pelas
boas intenções, ou tens tido a coragem de responder concretamente ao
que Ele te tem desafiado? Quantas vezes o que fazes é em resposta a um
chamamento, e não apenas uma concretização do que te apetece fazer?

Do Livro de Isaías – (Is 50,4-5)
O Senhor Deus ensinou-me o que devo dizer, para saber dar palavras de
alento aos desanimados. Cada manhã desperta os meus ouvidos, para
que eu aprenda como os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não resisti, nem recusei.

SILÊNCIO

VOCAÇÃO À VIDA
O chamamento de Deus só se manifesta quando encontra alguém que
o escute. Quem não escuta, fecha-se à vida!

Do Livro de Isaías – (Is 6,5-8)
Então disse: «Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e vi
com os meus olhos o Rei, Senhor do universo!»
Um dos serafins voou na minha direcção; trazia na mão uma brasa viva,
que tinha tomado do altar com uma tenaz. Tocou na minha boca e
disse: «Repara bem, isto tocou os teus lábios, foi afastada a tua culpa, e
apagado o teu pecado!»
Então, ouvi a voz do Senhor que dizia: «Quem enviarei? Quem será o
nosso mensageiro?» Então eu disse: «Eis-me aqui, envia-me.»

VOCAÇÃO À SANTIDADE
Nós não fomos apenas baptizados, somos permanentemente tornados
filhos de Deus! A santidade exige uma escuta assídua da palavra de Deus
que fecunda o nosso coração, e nos torna semelhantes à Palavra feita
carne: Jesus Cristo.
VOCAÇÃO AO SACERDÓCIO
A escuta é condição necessária para alguém acolher uma vocação ao
sacerdócio. Só no contacto íntimo, na escuta e no aprender a guardar
continuamente a Palavra de Deus, alguém pode colocar o projecto de
Deus à frente dos seus sonhos de realização pessoal.
PISTA PARA O SILÊNCIO
Arrisca alguns momentos de silêncio diante de Deus, sem nada lhe
dizeres, tentando calar as vozes que te preenchem.
SILÊNCIO
CÂNTICO | Senhor Jesus, Tu és luz do mundo.
3º MOMENTO – DISCERNIMENTO NA COMUNIDADE | SÍMBOLO DA
CASA – JANELA
Dos Actos dos Apóstolos – (Act 6,2-6)
Os Doze convocaram, então, a assembleia dos discípulos e disseram:
«Não convém deixarmos a palavra de Deus, para servirmos às mesas.
Irmãos, é melhor procurardes entre vós sete homens de boa reputação,
cheios do espírito e de sabedoria; confiar-lhes-emos essa tarefa. Quanto
a nós, entregar-nos-emos assiduamente à oração e ao serviço da Palavra.» A proposta agradou a toda a assembleia e escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão,
Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Foram apresentados aos
Apóstolos que, depois de orarem, lhes impuseram as mãos.

CÂNTICO | O Senhor é a minha força,
5º MOMENTO – MISSÃO | SÍMBOLO DA CASA – PORTA

VOCAÇÃO À VIDA
A vida é-nos concedida como relação. Assim, ela só floresce quando se
dá! Qualquer vida traz consigo uma missão de entrega aos outros.
VOCAÇÃO À SANTIDADE
Os filhos de Deus não vivem para si próprios. Somos chamados a ser cristãos para ser enviados a levar o Evangelho e o Nome de Jesus aos que
ainda não o conhecem. Ser cristão é ser anunciador, é ser missionário.
VOCAÇÃO AO SACERDÓCIO
O padre não o é para si próprio. É antes chamado a assumir a missão do
Filho de Deus, que, como Bom Pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. O
Bom Pastor conhece, conduz, alimenta, cura e protege o seu rebanho. O
padre, estando em Nome de Cristo, é chamado à mesma missão.
PISTA PARA REFLEXÃO
O que é que Deus quer de ti?
SILÊNCIO
CÂNTICO | Eis-me aqui, Senhor!
PAI NOSSO
ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
Neste momento, reze-se a Oração pelos Seminários

ALELUIA
EVANGELHO | Lc 9,18-24
HOMILIA
Adoração ao Santíssimo
Cântico | Laudate omnes gentes
INVOCAÇÕES AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Graças e louvores se dêem a todo o momento,
ao santíssimo e diviníssimo Sacramento. (3X)
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Peço-vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e
não vos amam. (3X)

VOCAÇÃO À VIDA
A vocação à vida acontece numa comunidade. Só a comunidade é geradora de vida. Só na comunidade a vida cresce, se discerne, se compreende, se ilumina e se completa. Só escuta e compreende o chamamento quem vive em comunidade. Quem não vive em comunidade,
morre!
VOCAÇÃO À SANTIDADE
Só Deus é santo, e Deus é a primeira comunidade. Também a santidade
só acontece comunitariamente. Ninguém pode ser santo, sozinho. Queres ser santo? Ama a tua comunidade!
VOCAÇÃO AO SACERDÓCIO
Deus chama pastores para o serviço da Igreja. Mas a Igreja é também
intérprete e instrumento de Deus no discernimento de uma vocação. Se
é Cristo que chama, a Igreja, enquanto seu corpo, chama com Ele. Por
isso, é escutando a Igreja que um jovem pode reconhecer a voz de Deus.

MOMENTOS PARA A REFLEXÃO – ETAPAS DA VOCAÇÃO

Cada momento pode ser lido por três leitores: cada um assumirá a leitura correspondente a uma das vocações. No início ou no fim de cada
um dos momentos, pode ser colocado o respectivo símbolo num local
designado para o efeito.

PISTA PARA REFLEXÃO
Reflecte sobre o amor que tens à tua comunidade: como a aceitas,
como a conheces, como sofres e te alegras com ela. Pergunta-te pelo
que Deus quer fazer na tua comunidade por meio de ti.
SILÊNCIO

Cântico Eucarístico | Veneremos Adoremos
ORAÇÃO
Senhor, Pão da Vida e Pastor dos Pastores, Vós que nos amais antes de
Vos conhecermos, Vós que dais a vida ao vosso povo e tendes para cada
um uma vocação de amor, fazei-nos crescer na docilidade ao vosso
Espírito, para reconhecermos a vossa vontade e nada mais querermos
senão realizá-la. Por Nosso Senhor.
BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

De seguida, constrói-se a casa e explica-se a relação dos símbolos com
os passos da vocação.
CONSTRUÇÃO DA CASA
CHAMAMENTO – ALICERCES/CHÃO
Os alicerces são o primeiro momento de qualquer construção e o seu
fundamento, assim como o chamamento também o é para vocação.
ESCUTA – PAREDES
Para escutar é necessário cortar com tantas vozes que nos distraem. É
essa uma das missões das paredes, que criam para a casa um ambiente
propício para o recolhimento.

1º MOMENTO – CHAMAMENTO | SÍMBOLO DA CASA: ALICERCES; CHÃO
CÂNTICO | O Senhor é a minha força,
Do Livro de Jeremias – (Jer 1,4-5)
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te haver
formado no ventre materno, eu já te conhecia; antes que saísses do seio
de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações.»
VOCAÇÃO À VIDA
A vida é o primeiro dom que recebemos. E é-nos dado gratuitamente. É
o primeiro chamamento: o que funda a nossa vida é a voz de Deus que
nos chama à existência. Não nasceste porque quiseste: nasceste porque
Alguém te amou primeiro.
VOCAÇÃO À SANTIDADE (SER FILHO DE DEUS)
Ser filho de Deus é iniciativa do Pai que te ama. É Ele que te chama a
ser filho, é Ele que te oferece a possibilidade de o teres como Pai. Ser
cristão é por isso em primeiro lugar, dom de Deus, antes de ser uma
vontade tua.
VOCAÇÃO AO SACERDÓCIO
Ninguém nasce destinado a ser padre; como vocação que é, tudo
começa no chamamento de Deus, que ama o seu povo, e por isso
chama os que quer para pastores do seu povo.
PISTA PARA O SILÊNCIO
Reconhece a tua vida e o ser filho de Deus como chamamento de
Deus. Agradece ao Pai por se ter lembrado de ti, antes que tu O
conhecesses.

4º MOMENTO – RESPOSTA | SÍMBOLO DA CASA – TELHADO
Do Evangelho Segundo São Lucas – (Lc 1,34-38)
Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu não conheço homem?» O
anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo
estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo
e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu
um filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem chamavam
estéril, porque nada é impossível a Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva
do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se
de junto dela.
VOCAÇÃO À VIDA
A vida é um dom, mas o dom exige uma resposta da nossa parte. Se a
vida começa num chamamento de Deus, a vida só permanece com o
meu sim repetido a cada dia, a cada desafio.
VOCAÇÃO À SANTIDADE
A santidade não é um estado, é um caminho. Ser santo, filho de Deus,
não é algo que acontece de uma vez para sempre, mas uma relação que
se alimenta em cada sim que damos à vontade de Deus.
VOCAÇÃO AO SACERDÓCIO
Deus chama pastores porque olha com compaixão para o seu povo. Mas
este chamamento exige uma resposta pessoal e livre de cada chamado.
E a resposta será tanto mais livre quanto menos procurar o seu próprio
interesse, e mais se identificar com o olhar de Deus sobre o seu povo.

DISCERNIMENTO – JANELA
Para uma resposta autêntica é necessário olhar em volta, para a comunidade e deixar o olhar da comunidade revelar-se sobre mim. Assim,
também a casa não pode ser isolada dos que me rodeiam. As janelas
permitem-me olhar o mundo e a comunidade e permitem que a luz
ilumina o seu interior.
RESPOSTA – TELHADO
O telhado dá à casa um sentido de finalização e de segurança face às intempéries. Também a resposta dada ao chamamento de Deus me lança
no definitivo e me protege contra os perigos do efémero e da instabilidade dos meus sentimentos.
MISSÃO – PORTA
A missão lança-me para fora do conforto das minhas seguranças. Fazme ir além dos meus limites, daquilo que considero como meu. Faz-me
rasgar horizontes para além do que acho que sou capaz, ou conheço.
Assim, também a porta abre a casa para lá de si própria e ao mesmo
tempo deixa entrar o meu próximo, aquele a quem Deus me envia.
ENVIO
A partir destes cinco passos – chamamento, escuta, discernimento, resposta e missão – procuremos o rumo certo do nosso ser cristão, tendo
sempre em atenção a vocação à vida, à santidade e ao sacerdócio.
Esta casa, o Seminário, só subsiste se ela continuar em pé. Por isso precisamos da tua oração, da tua dedicação e sobretudo da tua decisão…
Não deixes cair a casa!…
CÂNTICO | Magnificat!
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O SEMINÁRIO EM FAFE
Sta. Eulália de Fafe	
9 de Novembro

10 de Novembro

16 de Novembro

17 de Novembro

11h00 / Catequese (Igreja Matriz)
15h30 / Catequese (Capela da Granja)
16:45h / Eucaristia (Capela da Granja)
18h00 / Eucaristia (Igreja Matriz)
8h00 / Eucaristia (Igreja Matriz)
9h30 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
10h00 / Eucaristia (Sag. Coração de Jesus)
11h00 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
12h00 / Eucaristia (Igreja Matriz)
19h00 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
15h30 / Catequese (Sag. Coração de Jesus)
16h30 / Catequese (Igreja Matriz)
17h00 / Eucaristia (Sag. Coração de Jesus)
18h00 / Eucaristia (Igreja Matriz)
19h00 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
9h30 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
11h00 / Eucaristia (Igreja Nova – S. José)
11h00 / Eucaristia (Sta. Casa de Misericórdia)

Silvares (S. Clemente)
9 de Novembro
10 de Novembro

14h30 / Catequese
9h30 / Eucaristia

Armil
9 de Novembro

16h30 / Catequese

17h30 / Eucaristia

Antime
10 de Novembro

9h30 / Catequese

10h30 / Eucaristia

Queimadela	
9 de Novembro

15h00 / Eucaristia

Revelhe	
9 de Novembro

16h15 / Catequese

Felgueiras
10 de Novembro

9h00 / Eucaristia

Medelo
10 de Novembro

10h00 / Catequese

11h00 / Eucaristia

Arões (S. Romão)
9 de Novembro
10 de Novembro

9h00 / Catequese
11h15 / Eucaristia

17h00 / Eucaristia

Fareja
9 de Novembro
10 de Novembro

14h00 / Catequese
9h00 / Eucaristia

Passos (S. Vicente)
9 de Novembro

15h00 / Catequese

16h00 / Eucaristia

São Gens
9 de Novembro

17h00 / Catequese

18h00 / Eucaristia

Seidões
9 de Novembro

16h00 / Eucaristia

17h00 / Catequese

Quinchães
9 de Novembro

17h15 / Eucaristia

Rego (São Bartolomeu)
16 de Novembro

15h00 / Catequese

16h00 / Eucaristia

Estorãos
16 de Novembro
17 de Novembro

16h00 / Catequese
11h00 / Eucaristia

17h00 / Eucaristia

Gontim
17 de Novembro

8h30 / Eucaristia

Travassós
9 de Novembro
10 de Novembro
16 de Novembro
17 de Novembro

16h00 / Eucaristia
9h00 / Eucaristia
15h00 / Catequese
9h00 / Eucaristia

Vinhós
9 de Novembro
10 de Novembro
16 de Novembro
17 de Novembro

17h30 / Eucaristia
8h00 / Eucaristia
16h00 / Catequese
8h00 / Eucaristia

Freitas
9 de Novembro
10 de Novembro
16 de Novembro
17 de Novembro

18h30 / Eucaristia
10h30 / Eucaristia
18h30 / Eucaristia
9h30 / Catequese

10h30 / Eucaristia

Golães
16 de Novembro

15h30 / Catequese

16h30 / Eucaristia

Cepães
16 de Novembro

17h30 / Catequese

18h30 / Eucaristia

Arões (Sta. Cristina)
17 de Novembro

8h30 / Eucaristia

9h30 / Catequese

Vila Cova
16 de Novembro
17 de Novembro

9h30 / Catequese
11h15 / Eucaristia

Agrela
16 de Novembro
17 de Novembro

10h30 / Catequese
9h15 / Eucaristia

S. Miguel do Monte
16 de Novembro
17 de Novembro

16h00 / Catequese
8h00 / Eucaristia

17h00 / Eucaristia

Serafão
16 de Novembro
17 de Novembro

17h00: Catequese
10h15: Eucaristia

18h00: Eucaristia

Regadas
16 de Novembro
17 de Novembro

16h30 / Catequese
11h15 / Eucaristia

18h00 / Eucaristia

Ardegão
17 de Novembro

8h45 / Eucaristia

Arnozela
17 de Novembro

10h00 / Eucaristia

Silvares (São Martinho)
17 de Novembro
10h30 / Catequese

17h00 / Eucaristia

Para reflectir

Numa carpintaria
de Fafe
«Conta-se que numa carpintaria de Fafe realizou-se
uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião
de ferramentas para legislar sobre as suas diferenças,
de modo a averiguar qual era o utensílio mais importante de todos.
O martelo assumiu desde logo a candidatura para ser
o mais importante, mas a assembleia notificou-o que
tinha de renunciar. Porquê? Fazia demasiado barulho!
E, além disso, passava o tempo a golpear nos outros.
O martelo aceitou a renúncia, mas pediu que também
fosse expulso o parafuso. Disse que era preciso dar-lhe muitas voltas antes de o tornar útil!
Perante este ataque, o parafuso aceitou também a renúncia de “ser o mais importante”, mas pediu, por seu
turno, a exclusão da lixa. Fez ver que ela era muito
áspera no trato e tinha sempre fricções com os outros.
A lixa concordou, mas só na condição de se expulsar a fita métrica, por esta passar a vida a medir os
outros segundo a sua medida, como se fosse a única
a ser perfeita.
Nisto entrou o carpinteiro na carpintaria. Pôs o
avental e começou o trabalho, pegando no imenso
tronco de madeira. E utilizando o martelo, a lixa, a fita
métrica e o parafuso, transformou aquele tronco num
lindo móvel.
Quando o carpinteiro se foi embora, a assembleia
reuniu-se novamente. Foi então que o serrote tomou a
palavra e disse: “Senhores, ficou hoje demonstrado que
todos temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com
as nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosos!
Deixemos então de pensar nos nossos pontos fracos e
concentremo-nos na utilidade das nossas virtudes.”
A assembleia percebeu então que o martelo era forte,
o parafuso unia, a lixa era especial para afinar e limar
arestas, e observaram que a fita métrica era precisa e
exacta. Sentiram-se então uma equipa capaz de produzir móveis de qualidade!»

ORAÇÃO

Adaptado de Paulo Abreu, Estórias e Pensamentos, 17.

16h00 / Eucaristia

17h30 / Eucaristia

E tu, já descobriste
qual a tua maior qualidade?
Se sentes dentro de ti um pedacinho de Deus, o desejo de mudar lentamente o mundo, e se gostarias de
discernir com mais qualidade sobre qual a tua verdadeira qualidade, de conhecer melhor o Seminário e
de conviver com jovens da tua idade que partilham
a mesma pergunta (Porque não ser sacerdote?), fala
com o teu pároco e inscreve-te nos encontros do
Pré-Seminário. São encontros mensais onde poderás
participar de um modo livre e sem compromisso,
mesmo à tua medida!

Datas dos encontros do Pré-Seminário
Seminário de Nossa Senhora da Conceição

1º Encontro
2º Encontro
3º Encontro
4º Encontro
5º Encontro
6º Encontro
7º Encontro
8º Encontro
9º Encontro

|
|
|
|
|
|
|
|
|

05 de Outubro
09 de Novembro
14 de Dezembro
11 de Janeiro
08 de Fevereiro
15 de Março
05 de Abril
10 de Maio
07 de Junho

Departamento Pastoral das Vocações
Rua S. Domingos 94-B | 4710-435 BRAGA | 253 202 820
11h30 / Eucaristia

Concerto-Oração: Grupo musical Effatha
16 de Novembro
21h15 / (Igreja Nova de S. José)

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

