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Unidade pastoral
A celebração da Eucaristia

A ninguém é permitido participar na Eucaristia senão
àquele que, admitindo como verdadeiros os nossos
ensinamentos e tendo sido purificado pelo Baptismo
para a remissão dos pecados e a regeneração, levar
uma vida como Cristo ensinou.
Porque não é pão ou vinho vulgar o que recebemos.
Com efeito, assim como Jesus Cristo, nosso Salvador, Se
fez homem pelo Verbo de Deus e assumiu a carne e o
sangue para nossa salvação, assim também nos foi
ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a
acção de graças com as mesmas palavras de Cristo, e
do qual, depois de transformado, se alimenta o nosso
sangue e a nossa carne, é a própria Carne e Sangue
de Jesus encarnado.

Do Ofício de Leitura, Domingo III da Páscoa

11, segunda-feira
S. Estanislau, bispo e mártir – MO
Act 6, 8-15 | Sal 118 | Jo 6, 22-29
12, terça-feira
Act 7, 51 – 8 1a, | Sal 30 | Jo 6, 30-35
13, quarta-feira
Act 8, 1b-8 | Sal 65 | Jo 6, 35-40
14, quinta-feira
Act 8, 26-40 | Sal 65| Jo 6, 44-51
15, sexta-feira
Act 9, 1-20 | Sal 116 | Jo 6, 52-59
16, sábado
Act 9, 31-42 | Sal 115 | Jo 6, 60-69
17, Domingo IV da Páscoa
Act 13, 14.43-52 | Sal 99 |
Ap 7, 9.14b-17 |  Jo 10, 27-30

Cada vocação sacerdotal vem do coração de
Deus, mas passa através do coração de uma
mãe.

São Pio X

"Chegar a todos"
Em muitos lugares, há escassez de vocações ao
sacerdócio e à vida consagrada. Frequentemente
isso fica-se a dever à falta de ardor apostólico
contagioso nas comunidades, pelo que estas não
entusiasmam nem fascinam. Onde há vida, fervor,
paixão de levar Cristo aos outros, surgem
vocações genuínas. Mesmo em paróquias onde os
sacerdotes não são muito disponíveis nem alegres,
é a vida fraterna e fervorosa da comunidade
que desperta o desejo de se consagrar
inteiramente a Deus e à evangelização,
especialmente se essa comunidade vivente reza
insistentemente pelas vocações e tem a coragem
de propor aos seus jovens um caminho de
especial consagração.

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 107"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- A nossa comunidade é um “viveiro” vocacional?
- Como acompanhamos e cooperamos com a vida dos
seminários?
- Temos coragem de propor aos jovens um caminho de
especial consagração?

53ª Semana de Oração Pelas
Vocações – 10 A 17 Abril

Iniciamos hoje mais uma Semana de Oração pelas
Vocações. Este ano somos convidados a reflectir
sobre o tema: «A Igreja, mãe de vocações». “A
chamada de Deus acontece através da mediação
comunitária. Deus chama-nos a fazer parte da
Igreja e, depois dum certo amadurecimento nela,
dá-nos uma vocação específica. O caminho
vocacional é feito juntamente com os irmãos e as
irmãs que o Senhor nos dá: é uma con-vocação. O
dinamismo eclesial da vocação é um antídoto
contra a indiferença e o individualismo.
Estabelece aquela comunhão onde a indiferença
foi vencida pelo amor, porque exige que saiamos
de nós mesmos, colocando a nossa existência ao
serviço do desígnio de Deus e assumindo a
situação histórica do seu povo santo” ( Papa
Francisco). O mundo precisa de Apóstolos, de
Profetas, de Evangelizadores consagrados.
Rezemos por esta intenção.

A Vocação Nasce Na Igreja
Desde o despertar duma vocação, é necessário um justo
«sentido» de Igreja. Ninguém é chamado
exclusivamente para uma determinada região, nem
para um grupo ou movimento eclesial, mas para a
Igreja e para o mundo. «Um sinal claro da
autenticidade dum carisma é a sua eclesialidade, a sua
capacidade de se integrar harmonicamente na vida do
povo santo de Deus para o bem de todos» .
Respondendo à chamada de Deus, o jovem vê alargar-
se o próprio horizonte eclesial, pode considerar os
múltiplos carismas e realizar assim um discernimento
mais objectivo. Deste modo, a comunidade torna-se a
casa e a família onde nasce a vocação. O candidato
contempla, agradecido, esta mediação comunitária
como elemento imprescindível para o seu futuro.
Aprende a conhecer e a amar os irmãos e irmãs que
percorrem caminhos diferentes do seu; e estes vínculos
reforçam a comunhão em todos.
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