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são sublime de cooperadora da salvação do 
mundo de que Deus a investiu e a que tão 
ardentemente procura corresponder, ajuda-
da pela Sua graça. 
                                                           (continua...) 
____________________________________________ 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente  

Boas e más práticas – (13)  
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

Dominar a própria vulnerabilidade 
 
(...continuação) 
 

Quando mergulhamos no mundo do 
doente, abrem-se-nos as portas do nosso 
mundo pessoal, permitindo que apreciemos 
as semelhanças entre ambos. De facto, 
somos muito mais parecidos do que a 
profissão, o recenseamento, a pertença 
étnica ou até a cultura nos deixam entrever. 
Psíquica e existencialmente somos 
construídos com a mesma madeira. Dentro 
de nós encontramos o significado do 
comportamento do outro, que se transforma 
em potencial para ajudar, se for bem 
utilizado. A justaposição das duas 
experiências, já não apenas a do doente 
mas também a do visitante, motiva 
interpretações que fomentam a compreen-
são.  

E chega-se a isto através daquilo a que 
Lipps chamava «contágio emotivo». 
Carotenuto define-o como «simetria 
secreta» e Buber como «relação eu-tu», de 
pessoa a pessoa, de coração a coração. 
   
                                                                      (continua) 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

És insubstituível  (48) 
 

Múltiplos fenómenos foram lendo a tua 
memória e produzindo milhares de pensa-
mentos diários que foram registados 
novamente, num ciclo contínuo. E tu, sem 
perceber e sem ninguém te ensinar, 
aprendeste a entrar na tua memória e, no 
meio de biliões de opções, resgataste os 
verbos, os substantivos, os adjectivos e 
produziste as cadeias de pensamentos. A 
tua mente é iunsondável, mas talvez nem 
tenhas consciência disso. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

“Um povo de pastores” 
 

O antigo Israel era um povo de pastores 
que conduziam os seus rebanhos pelos 
oásis.  

Pastores foram os grandes persona-
gens: Abel, Abraão, Jacob, José, Moisés, 
David... O ideal de bondade estava 
representado pelo pastor bom,  que cuida 
do seu rebanho. Embora o povo fosse 
agricultor, sempre conservou uma recor-
dação idealizado do ofício de pastor. O 
ofício de pastor era desempenhado 
tradicionalmente pelo filho mais novo da 
família. Meninos entre 10 e 12 anos eram os 
melhores e mais valentes pastores no 
tempo de Jesus. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(As suas primeiras palavras 

como Papa) 
 

Não quero deixar as pessoas à espera. 
 

(Antes de aparecer à varanda para saudar 
 as pessoas na Praça de São Pedro.) 
 

 

Aniversário 
 

Esta semana encontra-se de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, a Leitora 
Marlene Leal, da Paróquia de São João 
Evangelista de Eiriz, na próxima quinta-             
-feira, dia 26 de Abril e a quem o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

A Bíblia 
As Bíblias europeias 

em inglês e em alemão 
 

Devido ao número e à importância das 
traduções da Bíblia, cabe à Inglaterra e aos 
países de língua inglesa, incontestavel-
mente, o primeiro lugar. A obra de Lutero 
alcançou para a Alemanha o segundo lugar. 
____________________________________________ 

H u m o r 
Num avião viajam um rico, um 

intelectual, um velhote e um escuteiro. 
De repente, o avião começa a perder 

altitude, cada vez mais depressa. Só há três 
paraquedas! Apanhando todos despreveni-
dos, o rico agarra num e salta, gritando: 

– Tenho de ir tratar dos meus negócios. 
Adeus! 

O intelectual salta também, depois de 
dizer, a gritar: 

– Tenho de me salvar para o bem da 
humanidade. Sou o homem mais inteligente 
da Terra! Adeus! 

O velhote murmura então para o 
escuteiro: 

– Usa tu o último paraquedas, rapaz. 
Tens a vida toda à tua frente... 

– Não se preocupe, que ainda há dois 
paraquedas. O homem mais inteligente do 
mundo acabou der se atirar do avião com a 
minha mochila do lanche... 

IV Dom. da Páscoa 
 

Neste Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações (Sacerdotais) e Dia do Bom 
Pastor, olhamos com preocupação para o 
panorama actual das vocações sacerdotais 
na nossa terra: o vazio vai-se fazendo cada 
vez maior, pelos que morrem, contrastando 
com os que acorrem para os substituir. 

E, no entanto, o Senhor quiz que a 
Redenção do mundo passasse pelas mãos 
do sacerdote. Mãos débeis e pecadoras, 
hesitantes, por vezes, que sentem o peso 
da sua incapacidade para realizar a tarefa 
que lhes é confiada, mas indispensáveis 
para os sagrados mistérios para a salvação 
das pessoas.  

No entanto, ao mesmo tempo, anima-        
-nos a confiança no Senhor que nos dá a 
consoladora certeza de que não nos deixará 
sós. Ele prometeu-nos, momentos antes de 
subir ao Céu: «Eu estou sempre convosco 
até ao fim dos tempos.» 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Act 4, 8-12) 
 
Monição: 
 

São Pedro, em nome de todo o Colégio Apostólico 
fala às muitas pessoas que se reuniram junto do 
pórtico do Templo de Jerusalém, por causa da cura do 
coxo de nascença. 

Testemunha a Ressurreição do Divino Mestre e 
proclama com solenidade que Jesus é o único 
Salvador, já que “não existe debaixo do céu outro 
nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser 
salvos”. Ele é o único Bom Pastor. 
  
Leitura: 
 

 Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 8Pedro, cheio do 
Espírito Santo, disse-lhes: «Chefes do 
povo e anciãos, 9já que hoje somos 
interrogados sobre um benefício feito a 
um enfermo e o modo como ele foi 
curado, 10ficai sabendo todos vós e todo 
o povo de Israel: É em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes 
e Deus ressuscitou dos mortos, é por Ele  
 

que este homem se encontra 
perfeitamente curado na vossa presença. 
11Jesus é a pedra que vós, os 
construtores, desprezastes e que veio a 
tornar-se pedra angular. 12E em nenhum 
outro há salvação, pois não existe 
debaixo do céu outro nome, dado aos 
homens, pelo qual possamos ser 
salvos». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

A 1.ª Leitura requer uma voz vigorosa. 
Deverá haver a preocupação de fazer-se 
entender a ligação "chefes do povo e 
anciãos – ficai sabendo ..." e, ainda, "É em 
nome de Jesus Cristo, o Nazareno – é por 
Ele...".  
 
Comentário: 

  
Temos aqui a resposta de Pedro aos 

chefes judeus que o interrogaram acerca do 
milagre da cura do coxo de nascença, que 
mendigava junto à porta chamada Formosa, 
que, do átrio dos gentios, dava para o 
recinto das mulheres, no Templo. 

V. 11 «Jesus é a pedra desprezada 
(...) pedra angular». É uma alusão ao 
Salmo 117 (118), de acordo com os LXX. 
Em Mt 21, 42-44, Jesus aplica a Si o texto 
do Salmo, cujo sentido mais profundo é 
messiânico, mesmo que o Salmista não 
pensasse em mais do que no pequenino 
povo de Israel, desprezado por todos, mas 
um povo donde viria a salvação através do 
Messias (sentido típico). 

V. 12 «Não há salvação em nenhum 
outro (nome)», isto é, em nenhuma outra 
pessoa. O próprio nome de Jesus – Yexúah 
–, escolhido por Deus, significa: Yahwéh é 
Salvação. Mesmo aqueles que se salvaram 
antes de Cristo vir à terra puderam chegar à 
salvação pelos méritos de Jesus. Toda a 
graça depois do primeiro pecado chega ao 
homem pela mediação de Cristo. 
____________________________________________ 
 

Ressuscitou o Bom Pastor que deu a 
vida pelas suas ovelhas e Se entregou à 
morte pelo seu rebanho. Aleluia. 

 

Salmo Responsorial 

Sl 117 (118), 1 e 8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22) 
 

Monição:  
 

O salmo que a Liturgia nos propõe nesta 
Celebração é uma solene acção de graças ao Senhor 
pela vitória alcançada sobre os Seus inimigos: a morte, 
o pecado e o demónio. 

Cantemos também nós, agradecendo ao Senhor a 
solicitude de nosso Bom Pastor, pelo Amor com que 
cuida de nós. 
  
Refrão: 
 
A PEDRA QUE OS CONSTRUTORES REJEITARAM 
TORNOU-SE PEDRA ANGULAR. 
 
Ou:        ALELUIA!  ALELUIA! 
 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fiar-se nos homens. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fiar-se nos poderosos. 
 
Eu Vos darei graças porque me ouvistes 
e fostes o meu Salvador. 
A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor, 
da casa do Senhor nós vos bendizemos. 
Vós sois o meu Deus: eu vos darei graças. 
Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei. 
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 3, 1-2) 
 
Monição:  
 

O Apóstolo São João, na sua primeira Carta, faz-      
-nos um convite para contemplarmos o Amor de Deus 
por cada um de nós. 

Foi esse Amor infinito que O levou a tornar-nos 
Seus filhos pelo Baptismo. Esta filiação dá-nos a 
certeza de «seremos semelhantes a Deus, porque O 
veremos tal como Ele é.» 
 
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
 

Caríssimos:   1Vede   que   admirável 
amor   o   Pai   nos   consagrou   em   nos   

Escala da Semana  –   Leitores  – 22 de Abril de 2018   –   IV  Domingo da Páscoa   –   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                       Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Sara Pinto    Martinho Matos    
Avisos Gisela Meireles  Filipa Pereira  Joaquim Mendes  Albertina Matos  
Admonição         
1.ª Leitura Guiomar Rocha Marlene Leal Filipa Pereira Eulália Gonçalv. Fernanda Costa Lurdes Neto Madalena Bessa Elsa Ferreira 
2.ª Leitura Luís Carlos Cátia Vanessa  Fernando Neto Isabel Matos João Miguel Joana Gomes Alex. Reguenga Conceição And 
Oraç.  Fiéis Graça Coelho Miguel Pacheco (8.º ano catq.) Ricardo Brito Jacinta Carneiro Ana Moura Albertina Matos Manuel Pereira 
Ação Graças         
Suplente Sara Pinto    Martinho Matos    

 

N.º  501 –   Ano IX   –   22-04-2018     
IV Domingo da Páscoa –  Ano B 

www.paroquiascesf.com 



 

chamarmos filhos de Deus. E somo-lo de 
facto. Se o mundo não nos conhece, é 
porque não O conheceu a Ele. 
2Caríssimos, agora somos filhos de Deus 
e ainda não se manifestou o que 
havemos de ser. Mas sabemos que, na 
altura em que se manifestar, seremos 
semelhantes a Deus, porque O veremos 
tal como Ele é. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Nesta Leitura, respeite-se a divisão 
imposta pela palavra "Caríssimos", ou seja, 
o tom é diferente da primeira vez (logo no 
início), para a segunda vez.  
 
Comentário: 

  
No coração da 1.ª Carta de João está o 

apelo a viver como filhos de Deus (cap.3); a 
uma tão grande dignidade e a tão grande 
dom não se pode ficar indiferente, é forçoso 
romper de vez com o pecado (vv. 3-10) e 
corresponder com obras de amor (vv. 11-
24). 

V. 1 «E somo-lo de facto». Não se diz 
apenas que somos chamados filhos de 
Deus, o que bastaria para um semita 
entender para quem o ser chamado (por 
Deus) equivalia a ser. Trata-se duma 
realidade sobrenatural fundamental, mas 
que o mundo sem fé não pode captar nem 
apreciar.  

V. 2 «Seremos semelhantes a Deus, 
porque O veremos...». Há quem pretenda 
ver nesta expressão a referência a uma 
ideia corrente na religião helenística, 
segundo a qual o conhecimento de Deus 
diviniza aqueles que chegam a alcançá-lo. A 
Teologia explicita que «agora» a filiação 
divina já nos capacita para a glória do Céu, 
não se tratando de algo meramente legal e 
extrínseco, à maneira da adopção humana 
de um filho; trata-se de algo sobrenatural, 
que implica uma participação da natureza 
divina (cf. 2 Pe 1, 4). «O veremos tal como 
Ele é», isto é, não apenas indirectamente 
através das suas obras, mas contemplando-
-O face a face (cf. 1 Cor 13, 12). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 (Jo 10, 14) 
 
Monição:  
 

O Evangelho apresenta-nos Jesus Cristo 
como Pastor solícito, modelo de todos os 
pastores. 

Agradeçamos ao Senhor esta bondade com 
que nos trata, aclamando o Evangelho que 
proclama para nós esta consoladora verdade. 
   

Refrão:     ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
  

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 
conheço as minhas ovelhas  
e as minhas ovelhas conhecem-Me. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 10, 11-18) 
 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 
Naquele tempo, disse Jesus: 11«Eu sou o Bom 

Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. 12O 
mercenário, como não é pastor, nem são suas as 
ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e 
foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. 13O 
mercenário não se preocupa com as ovelhas. 14Eu sou 
o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas 
ovelhas conhecem-Me, 15Do mesmo modo que o Pai 
Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a vida pelas 
minhas ovelhas. 16Tenho ainda outras ovelhas que não 
são deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão a 
minha voz e haverá um só rebanho e um só Pastor. 
17Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha vida, 
para poder retomá-la. 18Ninguém Ma tira, sou Eu que a 
dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a 
retomar: foi este o mandamento que recebi de meu 
Pai». 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Todos os anos no IV Domingo de 
Páscoa – o Domingo do Bom Pastor, dia 
mundial de oração pelas vocações –, a 
Leitura evangélica é tirada do capítulo 10.º 
de São João. No ano passado, ano ‘A’, 
leram-se os primeiros dez versículos, onde 
aparecia a parábola do pastor e do ladrão; 
este ano temos, na sua sequência, a 
parábola do pastor (bom) e do mercenário, 
as únicas parábolas que aparecem em todo 
o 4.° Evangelho, se bem que se trata antes 
de uma alegoria, em que os seus elementos 
não são mero adorno, mas se revestem de 
significado. 

 Para a nossa compreensão devem ter-     
-se presentes os costumes da época: 
durante o dia, os vários rebanhos perten-
centes a distintos donos – os pastores – 
dispersavam-se pelas escassas pastagens 
da região; ao cair da noite, todos os 
rebanhos recolhiam a um recinto comum 
fechado por uma sebe ou um muro baixo – 
o redil – em pleno descampado, onde eram 
defendidos das feras e dos ladrões por um 
guarda – o porteiro –, que podia ser 
contratado – um mercenário – pelos donos. 
De manhã, cada pastor voltava e, da porta 
do recinto, chamava as suas próprias 
ovelhas, que já conheciam o seu grito 
habitual e o seguiam a caminho das 
pastagens; os ladrões não entravam pela 
porta vigiada, mas saltavam pela vedação, 
pois o seu objectivo não era apascentar, 
mas dizimar os rebanhos, roubar e matar.  
 

V. 11-18 «Eu sou o Bom Pastor»: a 
descrição da figura do Bom Pastor não é 
original, mas decalcada em Ezequiel 34, 1-
31 e 37, 16ss; a novidade está em dar a 
vida pelas suas ovelhas (vv. 11 e 15). 
Assim, Jesus aparece a revelar-se como 
Deus incarnado, dando cumprimento ao 
anúncio profético: Eu próprio cuidarei do 
meu rebanho e velarei por ele (cf. Ez 34, 
11.12-13.15.16.20.22.31). Deus aparece 
frequentemente na Escritura como o Pastor 
de Israel (cf. Gn 49, 24; Salm 23; 78, 52; 80, 
2; Is 40, 11; Jer 31, 10…). Jesus como o 
Bom Pastor é uma das mais comovedoras 
revelações do Novo Testamento (cf. Mt 18, 
12-14; Lc 15, 4-7; 1 Pe 2, 25; 5, 4...).  

V. 12 «O mercenário». A propósito 
desta figura, pergunta e responde Santo 
Agostinho: «Quem é o mercenário que vê 
vir o lobo e foge. É o que «procura os seus 
interesses, e não os que pertencem a Jesus 
Cristo». São os que se não atrevem a 
repreender desassombradamente o que 
peca. […] Ó mercenário, viste vir o lobo, e 
fugiste… Debandaste porque calaste; 
calaste porque receaste. O temor é a fuga 
da alma» (In Jo. Ev. Tractatus, LXVI, 8). 

V. 16 «Tenho ainda outras ovelhas». 
São certamente os gentios, não os judeus 
da diáspora. Também a elas se dirige a 
missão de Jesus através dos seus 
mensageiros que há-de enviar a todo o 
mundo (cf. Mt 28, 19-20). Estes enviados – 
e lembramos que é hoje o dia mundial de 
oração pelas vocações – permitirão que se 
venha a constituir um só rebanho: a Igreja 
universal (católica) que congregue todos os 
redimidos dos quais Jesus é o Senhor, o 
único Pastor.  
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Para que o Papa, os bispos e os presbíteros 

dêem a vida pelas ovelhas que apascentam 
e aproximem e reúnam as que andam longe, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Para que os responsáveis pelo governo das nações 

sejam verdadeiros servidores de outros homens, 
na liberdade, na justiça  e no respeito, 
oremos, irmãos. 

 
3 –   Para que os jovens que o Bom Pastor chama a         
            segui-l’O, 

servindo o seu rebanho como Ele serviu, 
saibam abrir os seus corações ao dom do Espírito, 
oremos, irmãos. 
 

4 –   Para que os fiéis desta nossa assembleia 
sigam a Cristo com amor e fidelidade 
e reconheçam a voz do Bom Pastor, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Para que os pastores que adormeceram no Senhor 

sejam eternamente felizes junto de Cristo, 
com os cristãos que eles guiaram para o Céu, 
oremos, irmãos. 
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Agenda  Santoral 
 

Dia 23 – S. Jorge  (Mártir); 
           – S. Adalberto  (Bispo e Mártir); 
Dia 24 – S. Fiel de Sigmaringa  (Presbítero e                                            
                                                                             Mártir); 
Dia 25 – S. Marcos  (Evangelista;); 
Dia 28 – S. Pedro Chanel  (Presbítero e Mártir); 
            – S. Luís Maria Grignion de        
                                     Montfort  (PresbíteroI); 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

__________________________________________ 
________________________________ 

______ 

 

vocação, dom da 
misericórdia divina 
 

Deus chama as pessoas à vida, por 
amor uma a uma; nenhuma é um ser 
anónimo diante do Senhor, porque conhece 
a história de cada uma delas e deseja 
confiar-lhe uma missão, um serviço de amor 
na Igreja. 

À missão confiada por Deus a cada 
pessoa e aceite livremente por ela 
chamamos vocação pessoal. 

A todas recordamos naturalmente em 
cada dia, mas hoje chamamos a primeiro 
plano das nossas preocupações, as 
vocações sacerdotais.~ 
___________________________________________ 

Dom de Deus 
 

«É em nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, que vós crucificastes e Deus 
ressuscitou dos mortos, é por Ele que este 
homem se encontra perfeitamente curado 
na vossa presença.» 

O mesmo amor com que Deus chama a 
pessoa á vida terrena, para, depois desta 
vida, se sentar á Sua mesa para sempre no 
Céu, chama cada um para desempenhar 
uma missão na terra. A Igreja é uma 
comunhão de verdade e de amor, em que 
todos estamos ao serviço de todos. 

Jesus olhou para o jovem rico que lhe 
perguntava o que devia fazer para alcançar 
a vida eterna e amou-o (cf Mc 10, 21). 

Cada vocação pode entender-se como 
um serviço por amor a Jesus Cristo, 
presente em cada pessoa. Os pais servem 
os filhos e iniciam-nos nesta missão de 
serviço.  

Deus chama cada pessoa a servir por 
amor: os pais, na família, o sacerdote, pelo 
seu ministério, e os que recebem a vocação 
religiosa ou se dedicam ao Senhor no 
mundo, servem dando testemunho da vida 
das bem aventuranças. 

Pela vocação bem vivida começamos já  

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 

“Júlio II” 
(1503 - 1513) 

 
(...continuação) 
 

A morte do Papa Alexandre VI, em 
1503, abriu o caminho para a eleição de 
Rovere, regressado a Roma após uma 
década de exílio. Mas ainda não era 
chegada a sua hora, sendo escolhido Pio III, 
um homem piedoso que teve um governo 
muito breve, de 8 a 18 de Outubro. 
Finalmente, Giuliano della Rovere passou a 
ocupar a Cadeira de São Pedro. 

Esta era a pessoa mais bem colocada 
para passar pela eleição cardinalícia, 
porque assumira promessas que favoreciam 
os cardeais e não hesitou em propor 
sobornos. 

O conclave demorou apenas algumas 
horas, sendo o mais curto da história. 

Talvez fruto de uma personalidade 
destemida e guerreira, Júlio II criou, a 22 de 
Janeiro de 1506, a bem conhecida Guarda 
Suíça, para a protecção do Sumo Pontífice, 
também encarregada de desempenhar 
funções de protocolo, de restauração e 
manutenção da ordem e de vigilância. 
____________________________________________ 

 Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

A segunda carta, datada de Tuy, de 23 
de Maio de 1920, pouco depois da primeira, 
começa por salientar a sua intença atividade 
apostólica, em resposta ao chamamento de 
Deus e à missão recebida de cooperadora 
na salvação do mundo: 

“Minha ex.ma e boa Amiga: Essa sua 
grande actividade dificilmente admite 
descanso; chamou-a N.S. para trabalhar e 
empreender obras de sua glória e não há 
que resistir à Sua divina vontade, que tem 
em si, uma filha dócil e submissa e com 
agilidade de ganso para executar Suas 
ordens. Diante de N.S. a nossa D. Sílvia, já 
desde o exílio, é objecto de Sua predilecção 
e na pátria o que será?... 

Bem  contente  se  deve sentir pela mis- 

 

embrionariamente a viver a comunhão que 
nos espera no Céu. 

Toda a vocação desabrocha num clima 
de enamoramento à semelhança do que 
acontece no namoro: quando as pessoas 
estão verdadeiramente enamoradas, 
decidem-se a viver em comunhão, 
abençoadas pela Igreja. Para conhecer o 
que Deus quer de cada um de nós, temos 
de nos enamorar de verdade por Ele. O 
processo de discernimento vocacional não é 
um trabalho exclusivamente de inteligência, 
mas também de coração. 
____________________________________________ 

 Dom concedido por 

Cristo à Igreja 
 

«Jesus é a pedra que vós, os 
construtores, desprezastes e que veio 
tornar-se pedra angular.» 

 
Jesus Cristo fundou a Igreja como um 

organismo vivo, uma construção de que Ele 
é a pedra angular, a garantia da sua 
segurança. 

A Igreja é como o corpo humano, no 
qual há funções diversificadas, cada um dos 
órgãos está ao serviço dos outros, 
colaborando activamente numa causa 
comum. 

Atribuímos ao Espírito Santo esta 
distribuição de funções – carismas e 
ministérios – dentro do Corpo Místico, à 
semelhança do que acontece com alam 
humana a qual é quem nos faz ver, ouvir, 
pensar, etc. 

Cada vocação – também a vocação ao 
sacerdócio ministerial, como a vocação ao 
matrimónio – não é para honra ou proveito 
próprio, mas para serviço de toda a Igreja. 

Ninguém segue uma vocação para ser 
feliz, mas para ser fiel aos desígnios do 
Senhor sobre ela. Desta fidelidade generosa 
nascerá a felicidade. 

A vocação é um dom de amor de Deus 
à Sua Igreja e a quem a recebe. Ele rodeou 
a nossa existência na terra de um clima de 
amor. Pôs amorosamente ao nosso serviço 
uma multidão de criaturas: as flores e as 
aves são para nós um permanente desafio à 
confiança em Seus e à alegria. «Quando 
contemplo os teus céus, obra dos teus 
dedos, a lua e as estrelas que 
estabeleceste, que é o homem, para que te 
lembres dele?  e o filho do homem, para 
que o visites? Contudo, pouco abaixo de 
Deus o fizeste; de glória e de honra o 
coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras 
das tuas mãos; tudo puseste debaixo de 
seus pés.» (Sl 8, 3-6). 
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