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A Palavra e a Vocação 
A Palavra chama cada um em termos pessoais, 
revelando assim que a própria vida é vocação 
em relação a Deus. Isto significa que quanto 
mais aprofundarmos a nossa relação pessoal 
com o Senhor Jesus, tanto mais nos damos con-
ta de que Ele nos chama à santidade, através 
de opções definitivas, pelas quais a nossa vida 
responde ao seu amor, assumindo funções e 
ministérios para edificar a Igreja. Na Sagrada 
Escritura, encontramos revelada a nossa voca-
ção à santidade: «Sede santos, porque Eu, o 
Senhor vosso Deus, sou santo» (cf. Lv 11, 44; 
19, 2; 20, 7). Depois São Paulo põe em evi-
dência a sua raiz cristológica: o Pai, em Cristo, 
«escolheu-nos, antes da constituição do mundo, 
para sermos santos e imaculados diante dos 
seus olhos» (Ef 1, 4).                    Verbum Domini 

Encontro Vicarial de Formação 
Ministros da Comunhão, leitores, acólitos, gru-
pos corais, etc., todos estão convidados a par-
ticiparem no encontro vicarial de formação 
para quantos exercem qualquer missão na li-
turgia. O Encontro realiza-se na Paróquia de 
Santo António de Nova Oeiras, no dia 25 de 
Abril, com início às 9h30 e conclusão, às 
17h00, com a Eucaristia. Haverá almoço parti-
lhado, pelo que se pede que cada um leve a 
sua refeição e disposição para a partilhar. 
 

Primeiras Comunhões 
As primeiras comunhões na nossa Paróquia têm 
lugar no domingo  5 de Maio na missa das 
11h00. No sábado anterior, às 14h30, haverá 
confissões para estas crianças e as suas famílias. 

Dia Mundial das Vocações 

Tradicionalmente marcado para o IV Domingo 
da Páscoa. “ Esta é uma bela ocasião para nos 
colocarmos diante da importância das vocações 
para a vida e missão da Igreja”. A vida de ca-
da um, enquanto homens e mulheres deste tem-
po, é essencialmente “um projecto de amor". 
Entre as muitas opções que são possíveis a igre-
ja pede-nos, de forma particular neste dia, que 
ousemos reflectir na hipótese dos caminhos con-
sagrados mais imediatamente a Deus, como o 
sacerdócio ou a vida religiosa Descobrir que a 
vida tem sentido como padre ou “religioso” é 
um dom que vem de Deus, e cresce, caso seja 
acolhido no coração do homem. O problema 
das vocações entronca no mistério da graça e 
da liberdade; não tenhamos medo de renunciar 
a isto ou aquilo por causa do” Senhor e do seu 
Reino” se nos for dado entrever que é por aí o 
caminho. "Deixemos barcos e redes” e partamos 
a anunciar o evangelho. 

A Oração é uma doce Amizade 
 
Se passais diante de uma igreja, entrai e sau-
dai Nosso Senhor.  
Será possível passar diante da porta de um 
amigo sem o cumprimentar? 
A oração é uma doce amizade,  
uma familiaridade espantosa, 
um suave encontro de filho com o Pai.  
Não é necessário falar para rezar bem, 
sabemos que o Bom Deus está aqui no seu sacrário,  
abrimos o nosso coração, comprazemo-nos na 
sua Santa Presença,  
esta é a melhor oração.       S. João Maria Vianney 

Dai-nos Rostos Claros 
Oração que foi  para a 46 ª Semana das 

Vocações (2009) 
Nós sabemos que as vocações são um dom do vosso 
amor,  
fruto da vossa iniciativa, chamamento que fa-
zeis a cada um,  
para viver uma existência plena de amor e liberdade. 
Escutai hoje esta oração que vos pede especialmente  
aqueles operários que se dediquem às grandes 
messes 
da humanidade inquieta.  
Mandai-nos apóstolos de coração puro, teste-
munhos santos.  
Rostos claros de pessoas felizes  
porque escolhem o máximo, arriscam tudo  
e recebem cem vezes mais.  
Escutai com bondade, ó Pai, 
estes pedidos que Vos fazemos com fé,  
cumprindo as indicações de Jesus,  
Vosso Filho e nosso Irmão. 


