
A Mensagem do Papa Francisco para o próxi-
mo Dia Mundial de Oração pela Vocações 
trata o mesmo tema do Sínodo dos Bispos  
dedicado aos jovens, que se realizará em 
outubro. Diz o Papa Francisco: “no centro da 
nossa vida, está a chamada à alegria que Deus 
nos dirige, constituindo isso mesmo «o proje-
to de Deus para os homens e mulheres de 
todos os tempos»”. Daí, o importante que é 
cada pessoa «Escutar, discernir e viver a cha-
mada do Senhor». 
Trata-se de uma boa 
notícia, pois não 
andamos à mercê do 
acaso; a nossa vida e a 
nossa presença no 
mundo são fruto 
duma vocação divina, 
diz o Papa.  
E acrescenta: Tam-
bém nestes nossos 
agitados tempos, o 
mistério da Encarna-
ção lembra-nos que 
Deus não cessa de vir 
ao nosso encontro: É 
Deus connosco, acom-
panha-nos ao longo 
das estradas por vezes 
poeirentas da nossa 
vida e, sabendo da 
nossa ânsia de amor e felicidade, chama-nos 
à alegria. 
Como Jesus que no início da sua missão preci-
sou de discernir, decidir e anunciar qual era a 
sua missão (Cf. Lc 4, 16-21), na diversidade e 
especificidade de cada vocação, pessoal e 
eclesial, trata-se de escutar, discernir e viver a 
Palavra que nos chama do Alto. Ao mesmo 
tempo que ela nos permite pôr a render os 
nossos talentos, faz de nós também instru-
mentos de salvação no mundo e orienta-nos 

para a plenitude da felicidade. 
ESCUTAR: O Papa Francisco adverte que 
Deus vem de forma silenciosa e discreta, 
sem se impor à nossa liberdade. Assim, pode 
acontecer que a sua voz fique sufocada pelas 
muitas inquietações e solicitações que ocu-
pam a nossa mente e o nosso coração. 
Por isso, é preciso preparar-se para uma 
escuta profunda da sua Palavra e da vida,(…) 
aprender a ler os acontecimentos com os 

olhos da fé e manter-se 
aberto às surpresas do Espí-
rito. 
DISCERNIR: Na sinagoga de 
Nazaré, ao ler a passagem 
de Isaías, Jesus discerne o 
conteúdo da missão para a 
qual foi enviado e apresenta
-a aos que esperavam o 
Messias: «O Espírito do 
Senhor está sobre Mim; 
porque Me ungiu para anun-
ciar a Boa-Nova aos pobres; 
enviou-Me a proclamar a 
libertação aos cativos e, aos 
cegos, a recuperação da 
vista; a mandar em liberda-
de os oprimidos; …» (Lc 4, 
18-19). 
De igual modo, cada um de 
nós só pode descobrir a sua 

vocação em diálogo com o Senhor e na escu-
ta do Espírito… 
VIVER: Avisa-nos o Papa Francisco: A alegria 
do Evangelho, que nos abre ao encontro com 
Deus e com os irmãos, não pode esperar 
pelas nossas lentidões e preguiças… A voca-
ção é hoje! Cada um de nós é chamado para 
se tornar testemunha do Senhor, aqui e ago-
ra. 
Vamos acolher os desafios do Papa Francis-
co?                                                               Josefa  

ESCUTAR, DISCERNIR, 

VIVER A CHAMADA DO SENHOR 

Ser santo? O que é isso?  
Este Papa não deixa de nos sur-
preender. Mais uma carta que 
ele nos remete e desta vez 
sobre o “Chamamento à santi-
dade no mundo atual”. É uma 
carta que se lê quase num 
serão.  Às tantas ele escreve: 
“Para ser santo não é preciso 
ser padre ou bispo ou religioso. 
És consagrado? Sê santo, viven-
do a alegria da tua doação. Estás 
casado? Sê santo, amando e 
cuidando do teu marido ou da 
tua esposa, como Cristo amou a 
Igreja. És trabalhador? Sê santo, 
cumprindo com honestidade e 
competência  o teu trabalho  ao 
serviço dos irmãos. És progeni-
tor, avô ou avó? Sê santo, ensi-
nando com honestidade e 
paciência as crianças a seguirem 
Jesus. Estás investido em autori-
dade? Sê santo, lutando pelo 
bem comum” nº 14. 
Esta é uma abordagem muito 
simples, mas muito incomum.  
Ouso rezar: “Faz-me santa 
Senhor, porque Tu és santo”.   
É o Espírito Santo que nos faz 
santos. Este tempo pascal, que 
terminará no Pentecostes, é um 
tempo especial para rezar ao 
Espirito Santo. 
Vem Espírito sê a minha luz e a 
minha alegria.                

Alzira 
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SENHOR, QUE QUERES QUE EU FAÇA? 

SANTIDADE 



 

Neste ano tão especial em 

que a Igreja dá a primeira palavra aos 

jovens, vamos continuar a partilhar o 

acontecer de tantos eventos nesta 

área. Este Papa surpreende-nos em 

cada dia! No dia Mundial da Juventu-

de, assinalado no Domingo de Ramos 

ele disse à multidão de jovens presen-

te: “Há muitas maneiras de tornar os 

jovens silenciosos e invisíveis. Muitas 

maneiras de os anestesiar e adorme-

cer para que não façam «barulho», 

para que não se interroguem nem 

ponham em discussão. Há muitas 

maneiras de os fazer estar tranquilos, 

para que não se envolvam, e os seus 

sonhos percam altura tornando-se 

fantastiquices rasteiras, mes-

quinhas, tristes. Queridos 

jovens, a alegria que Jesus 

suscita em vós é, para 

alguns, motivo de aborreci-

mento e irritação, porque um 

jovem alegre é difícil de 

manipular”. 

Francisco evocou o 

relato da Paixão de Jesus, 

lido em domingo de Ramos 

nas igrejas de todo o mundo, na qual 

se ouve um grito dos fariseus, dirigido 

a Cristo: “Mestre, repreende os teus 

discípulos”. 

A resposta de Jesus foi: “Digo

-vos que, se eles se calarem, gritarão 

as pedras”. 

O Papa desafiou os jovens a 

reagir contra esta “tentação” de fazer 

com que os discípulos de Jesus 

fiquem calados, uma tentação dos 

“fariseus de ontem e de todos os 

tempos”. 

“Queridos jovens, cabe-vos a 

decisão de gritar, decidir-vos pelo Hos-

sana do domingo para não cair no 

«crucifica-O» de sexta-feira… E compe-

te-vos não ficar calados. Se os outros 

calam, se nós, idosos e responsáveis, 

tantas vezes corruptos, nos calamos, 

se o mundo se cala e perde a alegria, 

pergunto-vos: vós gritareis? Por favor, 

por favor, decidi-vos antes que gritem 

as pedras”, concluiu Francisco. 

No final da Missa dos Ramos, 

o Papa recebeu as conclusões da reu-

nião pré-sinodal que decorreu entre 19 

e 24 de Março em Roma, para prepa-

rar a assembleia do Sínodo dos Bispos 

marcada para outubro, no Vaticano, 

sob o tema ‘Os jovens, a fé e o discer-

nimento vocacional’. O Papa Francisco 

afirmou que “todos os jovens têm algo 

a dizer à Igreja e ao Papa!”. Por isso, 

desejou que antes do Sínodo, houves-

se um encontro de jovens. O encontro 

pré sinodal contou com a presença de 

mais de 300 jovens de todo o mundo, 

crentes e não-crentes, sem distinção 

de cultura ou crenças.  

Os jovens participantes, 

incluindo três portugueses, admitem 

que a tecnologia pode potenciar, no 

entanto, situações de isolamento e 

“aborrecimento”, limitando os con-

tactos a quem pensa da mesma for-

ma. Referem que “Faltam espaços e 

oportunidades para o encontro com 

a diferença”. Ao longo de 14 páginas, 

a síntese dos vários contributos reco-

lhidos manifesta o desejo de uma 

“Igreja autêntica, uma comunidade 

transparente, honesta, convidativa, 

comunicadora, acessível, alegre e 

interativa”. 

Os participantes deixam 

uma nota sobre o “desacordo” que 

existe entre muitos jovens 

em relação aos ensinamen-

tos da Igreja Católica nas 

áreas mais “controversas”, 

como a contraceção, aborto, 

homossexualidade ou o 

casamento. Os jovens que-

rem que a Igreja mude o seu 

ensinamento ou, pelo 

menos, tenham acesso a 

uma melhor explicação e a 

mais formação sobre estas 

questões. Nesse sentido, sublinham 

que os jovens “em conflito” com o 

ensinamento oficial querem 

“continuar a ser parte da Igreja” e 

que muitos outros aceitam estes 

ensinamentos como “fonte de ale-

gria”. 

O documento convida os 

católicos a irem ao encontro das 

pessoas nos locais onde elas sociali-

zam, nos bares, cafés, estádios ou 

Jovem, desafio-te a gritar 
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 JOVEM, O QUE TENS A DIZER À IGREJA ? 

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/pre-sinodo-jovens-desafiam-igreja-catolica-a-assumir-mudancas-da-era-dos-social-media/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/pre-sinodo-jovens-partilham-diversidade-e-pluralismo-de-ser-igreja/


 

 

 

 

 

 

A minha vocação é oferecer-me pela salvação da Humanidade  
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espaços culturais, além de locais 

onde se vivem dificuldades, como 

“orfanatos, hospitais, periferias, 

zonas de guerra, prisões, comunida-

des de recuperação e bairros de luz 

vermelha”. 

O documento está dividido 

em três partes: os desafios e oportu-

nidades dos jovens no mundo de 

hoje; a fé e a vocação, discernimen-

to e acompanhamento; ação educa-

tiva e pastoral da Igreja. 

Os participantes denunciam 

a “chaga da pornografia”, incluindo 

os abusos de menores, e o 

“cyberbullyng”. 

Em relação ao anúncio da 

mensagem cristã, os jovens esperam 

“testemunhas autênticas” de fé, que 

saibam transmiti-la com paixão, e 

propõem um “regresso às Escritu-

ras”, à Bíblia, para aprofundar o 

conhecimento da “pessoa de Cris-

to”. 

E tu vais ficar 

calado? 

                                                    

Magda 

 

Boas notícias 

 O Encontro de Amigos 

O Almegue, mais uma vez nos 
acolheu, dias 10 e 11 de março. 
Meeting four. Amigos ISA. Obri-
gada Jovens e adultos por dize-
rem SIM ao nosso convite. 
Como nos dizia o Victor 
Dias (Missionário Comboniano) é 
preciso deixar o caminho de 
Emaús, caminho sem rumo, sem 
horizonte, sem sentido... e 
regressar a Jerusalém onde está 
a Comunidade, a entrega na cruz 
e a ressurreição. Vamos conti-
nuar em caminhada?  

 

 Convite para fazeres um 
encontro com Cristo na 
noite de sexta e no sába-
do dias 6 e 7 de julho. 

 

 Convite para fazeres uma 
experiência de missão em 
Coimbra e arredores.   

É tempo para sair do sofá, calçar 
as sapatilhas e caminhar em 
todas as direções onde haja gen-
te a precisar dum sorriso, dum 
bom dia alegre, duma palavra, 
de uma escuta atenta… e gente 
de todas as idades. 

Vamos dando mais informações  
sobre estes dois convites em: 

www.isapostolado.com  

Face: instituto servas apostolado  

Face: grupo jovens missionário 

Vem  Espírito Santo, sê a minha Luz e a minha Alegria 

Da Páscoa ao Pentecostes, um percurso 

luminoso que a Igreja nos convida a fazer. 

Um tempo litúrgico muito cheio de dina-

mismo que nos vem do Ressuscitado. Na 

Ressurreição Jesus dá a paz aos seus ami-

gos, envia-os e promete ficar com eles até 

ao fim dos tempos. Cf Mt 28. 

O Pentecostes é a grande manifestação 

do Espírito Santo, que confirma na fé 

aqueles homens ainda indecisos, tímidos 

e lentos de espírito para acreditarem e 

falarem do seu Mestre. Com o Espírito 

Santo tudo muda; as portas e janelas 

abrem-se e eles saem entusiasmados a 

anunciar que Cristo estava vivo e que 

eram as suas testemunhas. Cf Act 2. 

Vem Espírito Santo, hoje, no hoje da nos-

sa história, abre as nossas portas e jane-

las, fechadas aos outros, aos que não pen-

sam como eu, aos que não são como eu, 

aos que não acreditam como eu… Volta a 

entusiasmar a Igreja neste anúncio de 

Cristo ressuscitado, neste tempo tão 

cheio de dinamismo, alegria, novidade, 

mas também de silêncio e interioridade. 

Vem Espírito Santo, hoje, no hoje da nos-

sa história, ensina-nos a escutar o chama-

mento de Jesus, a discernir, distinguindo  

a Sua voz das milhares de vozes que nos 

cercam e dizer um Sim, sem mas, nem… 

Vem Espírito Santo, hoje, no hoje da nos-

sa história e faz aquela revolução não só 

de cravos, mas daquelas flores que embe-

lezam a nossa vida e a vida do mundo, os 

frutos da tua presença. Tu que és um 

‘Manga Largas’, dá-nos: Amor, Alegria, 

Paz, Paciência, Amabilidade, Bondade, 

Fidelidade, Mansidão e Autodomínio. 

Cf. Gl 5, 22.                                            Alzira                                                                      

https://www.facebook.com/victor.dias.77920?fref=gs&dti=1679188548980037&hc_location=group
https://www.facebook.com/victor.dias.77920?fref=gs&dti=1679188548980037&hc_location=group


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ser ponte entre Quem chama e quem é chamado.  

to em que o Espírito Santo nos 
colocou por sua graça, para traba-
lharmos em favor dos irmãos, nos-
sos semelhantes. 

Neste caminho de desapego às 
vezes é preciso dizer a Deus, com 
toda a convicção: “Meu Deus, 
estou ainda presa a isto, àquilo… 
Mas conto contigo para me liberta-
res, enquanto caminho para ti, em 
fidelidade ao teu projeto e ao teu 
chamamento pessoal, neste Institu-
to. O desapego é uma luta diária e 
constante na caminhada pessoal e 
em Instituto.  

Vivemos cientes de que o Instituto 
a que pertencemos faz parte do 
grande corpo que é a Igreja de 
Jesus. Jesus Cristo é o centro da 
nossa vida. É Ele que verdadeira-
mente nos guia. Fixamos n’Ele os  
olhos e o  coração, como alicerce 
seguro e esperança firme, no viver 
para o seu projeto: a salvação da 
humanidade. 

Na origem de qualquer vocação há 
uma eleição gratuita por parte de 
Deus Pai ... 

Também na origem do ser serva do 
apostolado há uma eleição, um 
convite que provém de Deus ... 
“vinde ver …  
“Não poderemos descobrir a cha-
mada especial e pessoal que Deus 
pensou para nós, se ficarmos 
fechados em nós mesmos, nos nos-
sos hábitos e na apatia de quem 
desperdiça a sua vida no círculo 
restrito do próprio eu, perdendo a 
oportunidade de sonhar em grande 
e tornar-se protagonista daquela 
história única e original que Deus 
quer escrever connosco.” . 
(Mensagem do Papa Francisco para o 55º 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações)  

A alegria do Evangelho, que nos 
abre ao encontro com Deus e os 

Papa Francisco, o mundo 

e a Igreja no feminino 

O Papa sonha uma Igreja pobre, 
mas também uma Igreja 
«esposa e mãe», porque «a 
mulher é o grande dom de Deus, 
é a harmonia do mundo».  Fran-
cisco, mostra a sua preocupação 
pelo facto de, na própria Igreja, 
existir uma ideia de “servidão” 
das mulheres, em vez de as ligar 
a missões de “verdadeiro servi-
ço”.  

Nós, as servas do apostolado 
colocamo-nos alegremente ao 
serviço da vocação cristã, com-
prometidas com a dignidade 
humana à maneira de Jesus que 
veio para servir e dar a vida (Mc 
10, 35-45).  

O carisma que nos anima e o 
mundo onde estamos por voca-
ção e missão faz-nos viver uma 
espiritualidade incarnada em 
ordem à missão como serviço 
humanizador do mundo, desper-
tando nos corações adormecidos 
a ânsia de um futuro melhor, 
pela adesão a Jesus Cristo. 

Imbuídas do serviço evangeliza-
dor, isto é, da vontade de Deus 
para que todos se salvem e che-
guem ao conhecimento da ver-
dade, oferecemo-nos cada dia 
com uma decisão interior pro-
funda de nos pormos verdadei-
ramente ao caminho, saindo de 
nós… deixando a nossa zona de 
conforto que paralisa. A consa-
gração leva-nos a assumir o 
desapego do nosso eu, numa 
total e alegre obediência a Deus 
e ao seu chamamento no Institu-

irmãos não pode esperar pelas 
nossas lentidões e preguiças; não 
nos toca, se ficarmos debruçados 
à janela, com a desculpa de conti-
nuar à espera dum tempo favorá-
vel; nem se cumpre para nós, se 
hoje mesmo não abraçarmos o 
risco duma escolha. A vocação é 
hoje!  

Não temos de esperar que seja-
mos perfeitos para dar como res-
posta o nosso generoso «eis-me 
aqui», nem assustar-nos com as 
nossas limitações e pecados, mas 
acolher a voz do Senhor com cora-
ção aberto. Escutá-la, discernir a 
nossa missão pessoal na Igreja e 
no mundo e, finalmente, vivê-la 
no «hoje» que Deus nos concede. 
(Mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial de Oração Pelas Vocações)  

Deus comunica-se, dá-se a conhe-
cer e conhece-nos. Precisa de nós 
e chama-nos pelo nome. 

Qual sal na comida, sabemos que 
não perdendo o sabor, (a identi-
dade missionária) e não tendo 
medo de nos dissolver no serviço 
do amor, estamos a colaborar 
para que o amor de Deus se mani-
feste e o seu rosto acabe por 
irromper através dos novos hori-
zontes rasgados pelos valores do 
Reino. 

Qual luz na escuridão, sabemos  
que, colocadas pelas obras de 
amor decorrentes da fé nas entra-
nhas deste mundo, se tecem fios 
de luz capazes de fazer vislumbrar 
o rosto de Deus e do seu amor e, 
deste modo, dar aos homens 
novos horizontes de esperança. 

Rosário 

Vida Consagrada na Secularidade 

Horizontes e Esperanças 


