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Caro AMIGO!

Como sabes, com aqueles que já alguma vez vieram ao Seminário e mostraram vontade 
de continuar a vir, mantemos contacto, enviando-lhes todos os meses este jornalzinho. 
É o que estamos a fazer mais uma vez.
É bom que saibas que escrevemos estas páginas com muito carinho e a pensar em ti. E 
que pretendemos? Manter esse contacto, naturalmente. Para que não aconteça, nem 
connosco nem contigo, aquilo que muitas vezes se diz: “longe da vista, longe do coração”.
Quando não temos encontros, estamos, de facto, longe. Longe da vista. Mas queremos 
estar perto, porque nos tornámos amigos e queremos manter essa amizade. A amizade 
é muito preciosa. A Bíblia diz que “quem encontrou um amigo encontrou um tesouro”.
Mas sempre sem esquecer o fundamento dessa amizade e a sua razão de ser. O funda-
mento é Jesus. E a razão de ser principal da nossa amizade tu sabes que se encontra no 
facto de todos estarmos interessados num assunto que consideramos de importância 
fundamental. Esse assunto, sabes muito bem, é a VOCAÇÃO.
A partir do momento em que ouviste falar desse assunto, compreendeste com certeza a 
importância que ele tem para a vida de uma pessoa. E à medida que o foste conhecen-
do melhor, também te foste apercebendo dessa importância.
Como rapaz inteligente que és, não te limitaste a saber que a VOCAÇÃO é, de facto, um 
assunto de uma importância fundamental, mas sabes dar-lhe a importância que ele 
tem e mostrar-te vivamente interessado. De resto, foi com certeza esse interesse que te 
levou a dizer que querias continuar a vir aos nossos “encontros”.

Com grande amizade em nome da Equipa de Pastoral Vocacional e Juvenil,
Pe. Juan Noite
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Todos nós temos, como Maria, a nossa vocação específica. Mas qual é o nosso nível 
de aceitação, de compreensão, de realização, em comparação com Maria?
A vocação de Maria realiza-se no quadro de um entendimento pessoal com Deus. 
Será também para nós o entendimento pessoal com Deus o terreno fecundo em 
que crescerá a nossa vocação específica. E Deus será sempre o grande responsável.
A iniciativa é de Deus. Ele saberá resolver uma a uma as dificuldades, as objeções. 
Saberá fazê-lo, mesmo se as nossas dificuldades forem, como no caso de Moisés, 
apenas expressão da nossa fraqueza.
Maria mostra-nos, na aceitação da sua vocação uma dupla atitude que a acompa-
nhará depois na fase da realização: por um lado disponibilidade incondicional e 
entusiasmo confiante, por outro. No Templo Simeão anuncia-lhe que uma espada 
de dor lhe trespassará a alma. Durante a vida pública de seu Filho, manter-se-á à 
parte. Mas será aos pés da cruz o momento dramático, a prova suprema da sua 
disponibilidade.
Ao mesmo tempo, não perderá nunca a coragem; saberá sempre olhar para o alto 
e para a frente com confiança constante. Aos pés da cruz, a sua vocação se tor-
nará completamente clara no chamamento a ser também Mãe da Igreja. Vamos 
encontrá-la depois no Cenáculo na expectativa confiante e alegre do Espírito Santo.
Também a nossa vocação específica encontrará nestas duas atitudes – a disponi-
bilidade incondicional e a confiança corajosa – o segredo da sua plena realização. 
A disponibilidade levar-nos-á a olhar com realismo para as circunstâncias que se 
forem apresentando. Ser-nos-á necessário adaptar-nos, acreditar e saber esperar. 
Mas devemos sobretudo olhar para a nossa vocação pessoal com toda a confiança 
e com o entusiasmo que merece toda a iniciativa de Deus.

Plenamente livre
Todos conhecemos o relato da Anunciação do Anjo Gabriel a Maria de Nazaré. Mes-
mo assim, é sempre útil tomar entre mão o Novo Testamento e abri-lo no Evangelho 

de S. Lucas, logo no capítulo 1, de 26 a 39. É uma passagem muito bela que nos fala 
de muitas coisas, mas sobretudo de vocação.
É um texto que nos manifesta a pedagogia divina, a atenção que Deus tem para com 
os homens e a forma tão personalizante como os chama a colaborar com Ele. Quan-
do Deus quer contar com a colaboração de uma pessoa para salvar os homens, 
começa por salvá-la a ela primeiro e, mais ainda, a enchê-la com a sua plenitude; 
inunda interiormente com os seus dons, abençoa-a, apodera-Se interiormente dela.
Como Maria na Anunciação, o chamado sente-se plenamente livre para objectar, 
para pedir esclarecimentos ou até mesmo para não responder... A vocação dos 
profetas e de todos os que, ao longo da história, tanto no Antigo como no Novo 
Testamento ouviram o chamamento, é um testemunho desta liberdade total para 
responder. E a partir da resposta inicia-se uma história; quem, embora receando a 
missão mas com grande generosidade deu o seu sim, viu o seu nome e a sua pessoa 
sair da multidão anónima, para figurar na lista de homens e mulheres que têm lugar 
marcado na história. Aqueles que, por mediocridade 
ou timidez, se esquivaram, aqueles que fica-
ram para trás, mergulharam no silêncio e na 
escuridão do anonimato; é como se tivessem 
morrido...
Alguém disse que quem não vive para servir 
não serve para viver; e é verdade. Pois, que 
sentido tem uma vida que não esteja em 
função de uma missão? Quem não tem 
nada que fazer neste mundo seria me-
lhor que desaparecesse.
Com Maria Deus pôde con-
tar. Ela aceitou plenamente 
a proposta de Deus com 
aquelas palavras tão nos-
sas conhecidas: "Eis aqui a 
serva do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra".

Ser como MARIA
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Convite
O nosso próximo encontro será no dia 

2 de Junho, sábado.

Será um encontro diferente dos outros, pois será somente um dia. 
Já não é a primeira vez que isto acontece. Assim sendo, a chegada 
será até às 11.30h do Sábado e o regresso a casa será após o jan-
tar de sábado, a partir das 20.30h. Mais uma vez chamo a vossa 
atenção para que possam confirmar a tempo a vossa presença ou 
então, se não puderem, telefonem a justificar. Pedimos que pos-
sam confirmar a vossa presença telefonando para o Colégio Mis-
sionário (291221023), entre as 20.30h e as 22h e se necessitarem 
de transporte peçam para falar com o Pe. Juan ou Ir. Agostinho. 
Agradecia a vossa confirmação até o dia 31 de Maio.

Agora, para evitar esquecimentos e confusões, repara bem em 
cada um dos pontos que se seguem:

1. DATA: 2 de Junho (sábado)

2. CHEGADA: entre as 10.00 e as 11.30 h. do sábado.

3. REGRESSO A CASA: depois do jantar de sábado, entre as 20.30h 
e as 21h.

4. TRAZER: Aquilo que pensas necessitar para o dia (toalha, chi-
nelos, calçado de desporto, produtos de higiene pessoal), tendo 
em conta que teremos desporto e banhos. Os encontros não têm 
qualquer custo monetário estipulado. Quem puder pode fazer 
uma oferta para os custos do encontro.


