
“Enviou-me a evangelizar os pobres”  

“Senhor, que queres que eu faça” 

RAÍZES DA VOCAÇÃO 

Trata-se da vocação ao ministério. Esta nunca resulta de um 

simples voluntarismo: “porque quero ser”. Obviamente, supõe e 

necessita de uma vontade, de uma decisão livre. Mas até lá che-

gar há muito caminho a percorrer. A iniciativa é de Deus. O Seu 

chamamento é dom, é graça. Dom e graça que são oferecidos 

ao homem numa atitude dialogante. 

Normalmente, aparece e percebe-se este dom nas situações 

mais diversas e imprevisíveis. Moisés, na aridez de um 

deserto, carregando consigo a memória de um povo 

sofredor; Gedeão, na faina agrícola, medroso, limpa 

o trigo na sua eira; Isaías, num contexto celebrativo, 

no majestoso templo de Jerusalém; Amós, num 

ambiente de vida campestre  apascenta o rebanho 

e poda as suas videiras; Elias e Jeremias, num con-

texto de perda de valores e de desagregação soci-

al; os apóstolos, na monotonia da faina piscatória; 

Paulo, na pressa de repor a ordem judaica subvertida 

por uma seita emergente; Francisco de Assis, perturbado 

pela injustiça social e pelo fascínio da riqueza que alimentam 

os homens da Igreja; João Cidade, pela perda de dignidade dos 

marginais e, sobretudo, dos mais marginalizados, identificados 

como criminosos, os doentes mentais… 

Surge a pergunta: “que serei na vida”, “que hei de fazer”? E 

quando se vislumbra algo de transcendente vem sempre a tenta-

tiva de escapar: “a minha família não tem poder”, “não sei falar”, 

“sou ainda uma criança”; ou, então, uma exclamação reveladora 

de perplexidade: “Senhor, que queres que eu faça”? 

Depois, vem o programa sempre exigente supondo energias que 

ultrapassam as capacidades do interpelado e isso amedronta-o. 

Mas, logo de seguida, a lembrança de que a obra não é sua, 

mas de Quem o interpela “Eu estarei contigo”.  

Este processo que pode ser CAMINHO com avanços e recuos, 

DIÁLOGO, em surdina ou em oração partilhada, entusias-

mado ou com reservas, na solidão pessoal ou com a 

ajuda de alguém que faz acompanhamento e ajuda a 

descodificar os sinais; este processo ensaiado em 

EXPERIÊNCIAS DE SERVIÇO (catequese, grupo 

de jovens, missão nas nossas aldeias e no exterior) 

chama-se DISCERNIMENTO VOCACIONAL. É ir 

às raízes, procurar as motivações, distinguir os can-

tos de sereia da voz que chama. Então, as nuvens 

carregadas da dúvida, da incerteza e da insegurança, 

quando menos se espera, dão lugar à claridade meridiana 

de quem, para além de tudo, descobre a sua vida envolvida no 

mistério de um chamamento que não está acabado, é certo, mas 

lhe abre as portas de um caminho novo de realização. E sempre 

ao serviço do povo numa doação contínua e crescente que só 

encontra limite no limite de quem chama: “Como Eu o fiz, fazei-o 

vós também”.  
Pe. José Alves, CM 

EMISSÃO DOS VOTOS DO JOÃO SOARES, CM, NA CONGREGAÇÃO DA MISSÃO, EM VISEU 

PADRES VICENTINOS 
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A NOSSA HISTÓRIA  
 

RENOVAÇÃO DAS MISSÕES  

POPULARES VICENTINAS 
 

Um dos acontecimentos que marcou positivamente a vida da 

Província Portuguesa da Congregação da Missão, quanto a mim, 

foi a Renovação das Missões Populares, “tão caras ao coração 

do Fundador” e atividade  prioritária da referida Província. Tal 

preocupação de renovação começou a sentir-se como necessi-

dade desde que alguns confrades participaram num encontro 

sobre as Missões Populares realizado em Salamanca (Espanha). 

A participação nesse encontro despertou uma certa inquietação 

e interpelação no sentido de renovar essa atividade na PPCM. A 

partir daí, foi dada uma outra dinâmica à ação missionária, dentro 

do espírito vivido em Salamanca, e foi sendo renovada a Missão 

Popular Vicentina. O campo experimental dessa renovação mais 

abrangente e como ação assumida em Província, entrou na pro-

gramação provincial no ano de 1983, propondo-se uma Missão 

Popular Vicentina Renovada na Zona Pastoral de Almodôvar, 

diocese de Beja, confiada ao zelo pastoral da comunidade de 

Padres da Missão, aí inserida, tendo a seu cuidado todo o con-

celho de Almodôvar, com nove paróquias, numa zona imensa-

mente dispersa. Era efetivamente uma zona pastoral, pela sua 

contextura própria, vocaciona-

da para campo experimental 

duma Missão Popular Vicenti-

na Renovada, com o objetivo 

de formação de pequenas 

comunidades (“comunidades 

familiares de caridade”), a fim 

de que a paróquia(s) visibili-

zasse o rosto de 

“Comunidade de comunida-

des”, na dimensão de paróquia ministerial. Lançando mãos à 

obra, fez-se a respetiva calendarização e programação, contem-

plando os três tempos: Pré-Missão (preparação); Tempo forte da 

Missão; Pós-Missão (continuidade da Missão), previstos para um 

primeiro triénio. Toda a Província foi convocada para esta Mis-

são, desde a oração à ação. Assim, além do mais, foram organi-

zadas as equipas missionárias necessárias para responder ao 

território a missionar, sendo cada uma delas formadas por um 

padre vicentino, uma religiosa e um leigo. O desafio foi feito a 

todos os confrades da Província, tendo participado  um grande 

número. Foi verdadeiramente mobilizador e dinamizador este 

tempo forte de Evangelização na Província, inspirador, a partir 

daí, da “Missão Popular Vicentina Renovada”. 
 

Pe. João Maria, CM  

S. VICENTE,  
UM SANTO 
DE HOJE 

 

SER VICENTINO HOJE 
 

Ao fazermos uma ‘viagem’ até às origens da Igreja, percebemos 

que os discípulos de Cristo começaram a ser chamados cris-

tãos porque assumiram, com garra, a missão que lhes foi confi-

ada por Cristo. Ele nunca disse aos seus discípulos que se 

iriam chamar cristãos. Mas pediu-lhes, veementemente, que 

fossem como Ele: “amai-vos como eu vos amei...; como o Pai 

me amou, também Eu vos amei...; como eu fiz, fazei vós tam-

bém...; nisto reconhecerão que sois meus discípulos...”. Esta 

insistência de Jesus fez com que, ao longo de dois mil anos, 

muitos homens e mulheres levassem a sério – e à prática – 

aquilo que o Mestre pediu. 

Vicente de Paulo faz parte dessa ‘galeria de ilustres’ da Igreja. 

Foi um homem que soube encarnar o Evangelho na sua vida, 

para ajudar a transformar muitas outras vidas. Não o fez apenas 

com bonitas ou sábias palavras, mas com o exemplo, empenho 

e esforço: “amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas 

que seja à custa dos nossos braços, que seja com o suor do 

nosso rosto”, dizia ele. 

Não é, propriamente, um santo de ‘clínica geral’, mas um espe-

cialista: na Missão e na Caridade. Foram esses os grandes pila-

res que sustentaram toda a sua vida e dedicação à Igreja e ao 

mundo. Por isso, se hoje nos chamamos ‘vicentinos’, transpor-

tamos esta responsabilidade: a de sermos semelhantes a Vi-

cente de Paulo na nossa entrega à causa da missão e da cari-

dade. Não para imitar ou limitar a nossa ação àquilo que fez S. 

Vicente, mas para exercermos, de forma criativa, a nossa voca-

ção. As circunstâncias atuais são bem diferentes, mas não me-

nos exigentes. Podemos até queixar-nos, e com razão, que so-

mos poucos... mas já Jesus se queixava disso: “a messe é gran-

de, mas os trabalhadores são poucos”.  

Passados 400 anos, o carisma vicentino continua bem vivo e 

muito atual. Às vezes olhamos apenas para aquilo que se passa, 

geograficamente, perto de nós. Mas, ao alargarmos os nossos 

horizontes, facilmente percebemos a presença e a ação deste 

carisma e o bem que ele faz à Igreja e ao mundo. 

As palavras de Jesus “ide por todo o mundo” ou “pobres sem-

pre tereis” continuam a ser um desafio para nós, como vicenti-

nos e como Igreja. Se um dia disséssemos a Jesus que já esta-

mos em todo o mundo e que já não há pobres, talvez Ele nos 

respondesse: “já não era sem tempo!” 
 

Pe. Carlos César, CM 

Missão Popular Vicentina, Paróquia de Orgens Formação Programa de Ação Colaborativa da Família Vicentina, Fátima Encerramento do Ano Jubilar Vicentino, Felgueiras 



EMISSÃO DOS VOTOS 
 

O QUE É A FELICIDADE 
 

A primeira coisa que deve ser ensinada a todo o Homem que 

chega à adolescência é que não nascemos felizes, nem infelizes, 

mas temos de aprender uma coisa ou outra, e que depende em 

grande parte de nós que nos sobrevenha a felicidade ou a des-

graça. A fortuna é uma coisa que se constrói, tijolo a tijolo, como 

uma casa. Deveríamos ser também ensinados que a felicidade 

nunca é completa neste mundo, mas que, mesmo assim, há ra-

zões mais do que suficientes de alegria para encher uma vida de 

gozo e de entusiasmo, e que uma das chaves está precisamente 

em não renunciar ou ignorar os traços de felicidade de que dis-

pomos para passar a vida a sonhar ou a esperar a felicidade 

integral. Seria necessário dizer que não há receitas para a felici-

dade. Em primeiro lugar, não há uma, mas muitas felicidades, e 

cada homem deve construir a sua, que pode ser muito diferente 

da dos vizinhos. Em segundo lugar, uma das chaves para ser-

mos felizes é descobrir que tipo de felicidade é a minha.  

Ao emitir os Votos na Congregação, espero viver este desafio 

para a minha vida. “Deixar o mundo melhor, do que aquele que 

encontrei” e, por isso, e tal como dizia S. Vicente de Paulo, 

“rogo a Nosso Senhor que Ele seja a vida da nossa vida e a 

única aspiração dos nossos corações”. Certamente que as dúvi-

das aparecerão e as garantias vão ser sempre colocadas à pro-

va. Contudo, há sempre uma razão que nos faz permanecer e 

sustentar aquilo que um dia afirmámos. É na fidelidade àquilo 

que Deus quer de nós que a nossa, a minha história, ganha um 

rumo certo e decisivo. É na fidelidade, na verdadeira fidelidade, 

que nada tira, pelo contrário, tudo acrescenta, que encontramos 

a autêntica resposta aquilo que Deus nos pede. 

Uma vez um confrade, disse-me: “A grandeza de uma vocação 

não está no dom que se recebe, mas na resposta que se dá”. 

Sábia afirmação e mais sábia a verdade que ela esconde. Todos 

somos chamados a uma vocação, mas nem todos temos a capa-

cidade de assumi-la, para não dizer, permanecer nela.  Por isso, 

a resposta generosa ao dom de Deus é sem dúvida o desafio 

mais difícil, mas creio que o desafio mais apaixonante.  
João Soares, CM 

(excerto do testemunho lido após a emissão dos votos) 

TESTEMUNHO DE  
 MISSÃO AD GENTES 
 

5 MINUTOS MUDARAM A MINHA VIDA 
 

Corria uma quente e solarenga tarde de agosto em pleno En-

contro Nacional da JMV, quando um vídeo de lançamento do 

projeto missionário da JMV chamado “Projeto Renascer 

Pra Esperança” foi exibido como um dos projetos 

para o ano de 2016. 2 minutos! 2 minutos de vídeo 

e eu sentia arrepios por todo o corpo. A inquieta-

ção de que estaria prestes a embarcar em algo 

muito maior que eu abatia-se sobre mim. A cada 

imagem que surgia, eu ia formando na minha 

cabeça aquela simples palavra de 3 letras, tão 

fácil de dizer, mas que por vezes demora tanto a 

ser dita. 5 minutos! 5 minutos de vídeo e nunca na 

minha vida tinha sentido tanta clarividência sobre o que 

tinha de fazer. Nunca nada me parecera tão óbvio. Essa pe-

quena, mas tão poderosa palavra saiu de uma forma tão sim-

ples... SIM! 5 minutos e a minha vida mudou. Um ano depois: 

tinha chegado o dia! No aeroporto, em direção à porta de em-

barque, sentia-me acompanhado a cada passo. Ele estava lá 

comigo! Já em Moçambique, no Chirrundzo, conheci as crian-

ças do Centro, que, ainda não me conhecendo, me brindaram 

com abraços, agarraram-me pelas pernas e braços e acarinha-

ram-me como se eu sempre ali tivesse estado. A partir daí tive a 

certeza de que estava onde deveria estar. A partir daí, a minha 

missão ficou clara. A minha missão estava naquelas crianças. A 

minha missão era amá-las como se fossem minhas. A partir daí, 

a minha vida pertencia-lhes. Foram meses de felicidade no 

seu estado mais puro. Por vezes, sentia-me pequeni-

no, comparado com o que aquelas crianças eram 

capazes de enfrentar. Outras vezes sentia uma 

força inquebrável que não poderia vir apenas de 

mim e que me impelia a fazer coisas que até 

então me considerava incapaz de fazer. Quando 

alguns pensavam que esta missão significava 

deixar a vida em suspenso, eu sentia que a minha 

vida tinha dado passos gigantes rumo até onde 

Deus queria que eu fosse. Agradeço a Deus todos os 

dias por me ter dado aqueles 5 minutos naquela tarde 

solarenga de Agosto. 5 minutos que para sempre mudaram a 

minha vida. Comecei esta jornada com alguns receios e dúvidas 

e terminei-a com 50 filhos. Kanimambo meninos!  
 

Ricardo Magalhães (JMV) 

Encerramento do Ano Jubilar Vicentino, Felgueiras Formação Programa de Ação Colaborativa da Família Vicentina, Funchal Missão Popular Vicentina, Paróquias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas Formação Programa de Ação Colaborativa da Família Vicentina, Lisboa 

Emissão dos votos do João Soares, CM, na Congregação da Missão (Viseu) 



UM SÍNODO VOCACIONAL 
 

JOVENS, A FÉ E DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

 

O Papa Francisco, com o tema do próximo sínodo, colocou a ques-

tão vocacional no centro da reflexão da Igreja. Em boa hora o fez, 

pois, numa sociedade como a nossa que sobrevaloriza o progresso, 

o desenvolvimento e as conquistas individuais, a vida espiritual tor-

na-se, também ela, facilmente orientada para o desempenho: «em 

que nível estás agora; como e quando passas para o seguinte?», 

são perguntas que é costume ouvir-se... É certo que também os 

grandes santos e místicos gostavam de descrever as suas experi-

ências religiosas sistematizando-as em fases, níveis e etapas. No 

entanto, o discernimento vocacional e a formação espiritual, julgo 

eu, não têm tanto a ver com níveis ou etapas no caminho da perfei-

ção. Trata-se mais dos movimentos e dinamismos que se conse-

guem estabelecer entre a mente e o coração, nomeadamente, atra-

vés do diálogo que te (re)concilia com Deus, com os outros e com 

o que és chamado a ser. 

Eu gostei muito de 

uma história que li 

recentemente que 

expressa, a meu ver, 

de modo muito sim-

ples, mas poderoso, a 

importância e o papel 

do acompanhamento 

e discernimento voca-

cional: «Um rapazinho 

observava um escultor 

a trabalhar. Há semanas que o escultor esculpia um enorme bloco 

de mármore. Finalmente, um belo leão de mármore surgiu daquele 

trabalho. O rapazinho ficou espantado, e perguntou: “como é que o 

senhor sabia que havia um leão dentro da pedra?” 

Com efeito, muito antes de esculpir o mármore, o escultor tinha de 

conhecer o leão para o ver dentro da pedra, tinha de o conhecer 

«com o coração». O discernimento vocacional requer, igualmente, 

uma viagem interior e, embora essa viagem deva decorrer em con-

texto comunitário, e deva conduzir ao serviço, o primeiro passo é ter 

a coragem de olhar para dentro, refletir sobre a nossa vida diária e 

procurar Deus e a sua atividade aí mesmo. Depois, é essencial cla-

rificar a confusão imensa que pode surgir quando se entra neste 

mundo novo que é o interior. E aqui está a importância do acompa-

nhamento espiritual; algum “peregrino” mais experiente que te ajude 

a descrever e definir a rota, que te ofereça formas criativas de co-

municar com a fonte divina da vida humana. Pois, só quando te 

sentires à vontade na tua própria casa – só quando tiveres desco-

berto tanto os recantos escuros como os luminosos, tanto as portas 
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E por que não? 

Como saber que Deus me chama? 

E como responder-Lhe? 

Responsável: Pe. Fernando Soares, CM 

E-mail: vocacoesvicentinas@gmail.com 

 

AGENDA 
 

08-10 JUNHO 2018 

Formação PAC da Família Vicentina (Felgueiras) 
 

14 JUNHO 2018 

Lançamento do II e III Volumes da “História da 

PPCM, com presença do Senhor Patriarca, D. Ma-

nuel Clemente (Igreja S. Tomás de Aquino, Lisboa) 
 

02-04 JULHO 2018 

Clericus Cup (Braga) 
 

07-15 JULHO 2018 

Missão Jovem JMV (Chaves) 
 

09-13 JULHO 2018 

Retiro da Província Portuguesa da CM (Felgueiras) 
 

22-26 AGOSTO 2018 

XXXIV Encontro Nacional da JMV (Felgueiras) 
 

15 SETEMBRO 2018 

Conferência sobre a presença da CM em Santa 

Quitéria, seguida de concerto da USAF (Felgueiras)  
 

16 SETEMBRO 2018 

Eucaristia solene de celebração do 150.º aniversário 

da presença da CM em Santa Quitéria, seguida de 

abertura da exposição evocativa (Felgueiras)  
 

27 SETEMBRO 2018 

Dia de São Vicente de Paulo (Eucaristia Solene) 
 

05 OUTUBRO 2018 

XIV Encontro Nacional da Família Vicentina (Fátima) 

fechadas como as salas arejadas – a confusão evaporar-se-á, a 

ansiedade diminuirá e tornar-te-ás capaz do trabalho criativo da 

escolha de um caminho e de uma vida espiritualmente motivada. É 

isso mesmo o que a Província Portuguesa da CM te pode oferecer 

em cada um dos seus membros, nomeadamente, através do coor-

denador da pastoral vocacional. Um companheiro mais experiente 

que saiba articular os vários dinamismos do Espírito Santo. Alguém 

que seja capaz de identificar e articular os movimentos da tua vida 

interior; que possa nomear as múltiplas experiências que preen-

chem a tua vida e que te torne capaz de lenta e consistentemente 

removeres os obstáculos que te impedem de seguir o caminho que 

Deus te aponta. Não tenhas medo nem vergonha e fala com um! 
 

Pe. Fernando Soares, CM 


