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Actividades Diocesanas
Paróquia de Paranhos

1. Oração diária pelas Vocações – 18h30

Eucaristia diária – 19h00

Segunda a sexta, desde o dia 7 ao dia 11 de Abril

Animada pelos Institutos de Vida Consagrada

2. Expressão Criativa da Vida Consagrada

Dia 11 de Abril, sexta, ás 21h30.

Testemunho da beleza e alegria de ser consagrado.

Participação dos Institutos de Vida Consagrada:

canto, instrumento, dança, dramatização...

3. Vigília de Oração pelas Vocações

Dia 12 de Abril, sábado, ás 21h30

Preside o Sr. D. Manuel Clemente, Bispo do Porto

Actividades Paroquiais
Paróquia de Paranhos

1. Encontro de Catequistas da Vigararia
Tema: Educar a escolher.

Dia 27 de Março, 21h30.

2. Grupos de Catequese
Encontro com a Equipa da Vida Consagrada

Vocação na 1ª pessoa seguida de diálogo.

Dia 5 de Abril, 10h00

3. Jovens e escuteiros

Encontro com a Equipa da Vida Consagrada

Vocação na 1ª pessoa seguida de diálogo.

Dia 5 de Abril, 15h30

Um dia com…

Um dia com... a Vida Consagrada

Início às 18h30 de dia 11 de Abril, sexta, na igreja de

Paranhos, com a Oração pelas Vocações.

Termina às 21h30 do dia 12 de Abril, na igreja de

Paranhos, com a Vigília de Oração pelas Vocações.

Objectivo: conhecer por dentro a vida dos consagrados

nas suas comunidades.

Destinatários: jovens: grupos de catequese, os que se

preparam para o Crisma, os acólitos...

Inscrições e informações junto dos Párocos ou para os

contactos deste Secretariado.

Jornadas de Pastoral Vocacional – P. Amedeo Cencini

Como conjugar vocação com a missão actual da Igreja
1. Para o Clero

Dia e Hora: 4 de Abril de 2008, 14h00-17h00
Local: Casa da Juventude/Seminário do Bom Pastor

Destinatários: Sacerdotes e Diáconos

14h00
Acolhimento

Abertura: D. Manuel Clemente, Bispo do Porto

14h30
A pedagogia vocacional “missionária” do pastor

(P. Amedeo Cencini)

16h00
Da vocação à missão: como mobilizar

vocacionalmente as pessoas e as estruturas da
comunidade para a missão (P. Amedeo Cencini)

17h00
Encerramento

2. Para Leigos e Consagrados
Dia e Hora: 5 de Abril de 2008, 9h00-12h30
Local: Casa Diocesana de Vilar
Destinatários: Animadores de Grupos de Acólitos,
Jovens, Crisma, Vocacionais; Associações e Movimentos;
Catequistas;  Coordenadores Paroquiais da Pastoral;
Equipas dos Secretariados Diocesanos de Pastoral;

Institutos de Vida Consagrada; Pais; Professores EMRC...

9h00
Acolhimento - Oração de Tércia - Abertura

9h30
Da crise vocacional à cultura vocacional (P. Cencini)

11h45
Da vocação à missão: itinerários pedagógicos

(P. Amedeo Cencini)

12h30
Encerramento

Inscrições até 2 de Abril de 2008
para os contactos do Secretariado

Senhor, Pai Santo, que amais o mundo que criastes
e não vos cansais de o contemplar e concluir que tudo é bom!
Ao ser humano, criado à vossa imagem e semelhança,
confiastes a missão de guardar a vossa obra
e quisestes chamar homens e mulheres
para, convosco, a conduzir à realização plena.

A fim de consumar este projecto,
enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus Cristo
que, nos mostrou o Caminho para a felicidade a que aspiramos.
Chamando alguns de entre os seus discípulos,
partilhou com eles a sua Missão
e enviou-os a levar o Evangelho a toda a parte.

Este chamamento foi confirmado pelo Espírito Santo
e, ao longo destes últimos vinte séculos,
continuamente repetido e acolhido por tantos e tantas
que têm entregado a sua vida por esta preciosa causa.

Também agora, Pai Santo, Vos pedimos
que continueis a chamar, de entre nós,
aqueles que escolheis para partilhar a Missão de vosso Filho:
no ministério ordenado;
na vida consagrada activa;
na vida monástica e contemplativa;
na vida laical e matrimonial…
Pedimo-vos a graça da abertura do coração
para correspondermos sempre com generosidade e prontidão.

Confirmai com o vosso Santo Espírito
a acção e missão daqueles a quem chamastes e enviastes;
confortai-os nas dificuldades e desânimos.
Confiamos, também, esta causa à protecção de Maria,
a serva atenta e fiel à vossa vontade
e a S. Paulo, Apóstolo firme e zeloso do Evangelho.

A Vós, Pai Santo, pelo vosso Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo,
sejam dadas honra e glória pelos séculos dos séculos. Ámen.

Apresentação ao Seminário
Discernimento para a Vocação Sacerdotal

10 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h0010 de Maio - 15h00

Seminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom PastorSeminário do Bom Pastor

Na sequência da Semana de Oração pelas

Vocações surge a Apresentação ao

Seminário. Destinada  aos adolescentes

(a partir do 5º ano de escolaridade) e jovens,

tem por objectivo o contacto com a

experiência de Pré-Seminário tendo em vista

a frequência do Seminário Diocesano.

CARTA AOS AMIGOS

Está já no correio o número de Março da
Carta aos Amigos.
Destaca de entre as actividades realizadas
na Casa da Juventude a realização do Dia
com... e todo o programa para a Semana
de Oração pelas Vocações, incluindo uma
dinâmica de leitura da Mensagem do Papa
Bento XVI para as Vocações.

Estão também abertas as inscrições para o
Retiro de Pentecostes, 10 (Sábado).
Tem por tema: “Caminhando com os
Apóstolos”. Estes foram enviados por Jesus
a anunciar o Evangelho. Vem ‘perceber’ a
força do Espírito Santo que nos faz
testemunhas da morte e ressurreição de
Jesus (1Cor 1, 23), conforme a proposta do
Papa Bento XVI na Mensagem aos Jovens
para a Jornada Mundial da Juventude em
Sydney 2008.

Para qualquer esclarecimento não hesites,
contacta-nos!

casadajuventude@seminariodobompastor.pt

Deve ser o pároco a

apresentar os

interessados.

nome:

idade:

ano escolar:

morada:

contacto telefónico:

Caminho a percorrer na
Pastoral Vocacional

Na Nota de 8 de Julho de 2007, o Senhor D.
Manuel Clemente, respondia ao problema da
escassez vocacional, com a necessidade de
intensificar a Pastoral Vocacional. Decorre
daqui a necessidade de uma aposta mais
arrojada, mais séria e efectiva por esta
pastoral. O Secretariado acredita que há
soluções, confiando no Senhor e nas
possibilidades reais da Diocese, se a maioria
dos agentes se revir na urgência de tomar
decisões que ponham remédio a esta
situação de escassez. Não é aqui o momento
para reflectir sobre as causas que a
originaram mas antes, para estimular a um
incremento dos esforços na Pastoral
Vocacional e, de modo especial, a específica
para o Ministério Presbiteral e a Vida
Consagrada.
Na reflexão que confia a todas as comunidades
eclesiais, Bento XVI encoraja o empenho de
todos os que trabalham com fé e
generosidade ao serviço das vocações.
Para que a Igreja possa continuar a missão
que lhe foi confiada por Cristo e não faltem
os evangelizadores que o mundo necessita
será oportuno que nas comunidades cristãs
nunca falte uma constante educação na fé
das crianças e dos adultos; é necessário
manter vivo nos fiéis um sentido de
responsabilidade missionária. As
comunidades são desafiadas a desenvolver
as acções que salvaguardem a renovação de
gerações e não se limitem simplesmente a
reproduzir o “sistema” paroquial, sem
abertura às necessidades da Igreja Diocesana
e Universal.
Ao afirmar que esta consciência seja
alimentada através da pregação e da
catequese, pela liturgia e por uma constante
formação na oração; que seja incrementada
com o exercício do acolhimento, da caridade,
do acolhimento espiritual, da reflexão e do
discernimento, Bento XVI, se nos recorda as
propostas educativas fundamentais para a fé
e a vocação, vai ainda mais longe ao apelar
para a elaboração de um plano pastoral, do
qual faça parte integrante o cuidado das
vocações. Define, deste modo, o grau de
responsabilidade que se exige, superando
atitudes fatalistas, por outras mais positivas,
que fazem crer que é possível encontrar
respostas. Na Paróquia, o primeiro organismo
interessado em criar soluções é o Conselho
Pastoral que com o Pároco deverá criar uma
Equipa Vocacional (EPV) com capacidade de
dinamização vocacional dos vários sectores,
e que seja seu motor.
A capacidade de resposta depende
basicamente do grau de disponibilidade para
promover a responsabilidade de todos, de
modo estruturado e continuado, investindo
na formação dos responsáveis paroquiais que
promovam a actuação vocacional correcta.
Vamos celebrar de 6 a 13 de Abril a Semana
das Vocações. Sabemos que no conjunto de
um ano ela não esgota o empenho nesta
área. Ao programa nacional para esta ocasião
o Secretariado acrescenta outras iniciativas
para a Diocese. Pede-se especial atenção
para a vinda do P. Amadeo Cencini, que não
deixa ninguém indiferente. O Dia com..., e
a Apresentação ao Seminário dependem
directamente da acção atenta dos Parocos.
Que a graça de vocações seja o dom que
diariamente invocamos do Espírito Santo.


