


No início do meu caminho vocacional, 
antes de qualquer questão “sobre a 
vocação”, deu-se primeiro um encontro 
com Deus, que descobri presente na minha 
vida. Embora tenha ouvido falar desde 
sempre da pessoa de Jesus, só com o tempo 
pude aprofundar, pela oração, uma relação 
íntima de amizade com Ele. 
Depois, foi graças ao encontro com certas 
pessoas que Deus foi colocando no meu 
caminho que pude dar passos concretos 
nesta história com o Senhor: o convite para 
um retiro, o desafio de um professor de 
Religião e Moral para uma peregrinação a 
Taizé, uma proposta de acompanhamento 
no Pré-Seminário. Em cada um destes 
encontros, fui ouvindo a voz de Cristo, que 
me revelava o Seu amor e me pedia para O 
anunciar. E coloquei a questão: se ser padre 
é viver o amor de Deus todos os dias e dar a 

conhecer o Seu amor a outros, então, 
porque não eu? Percebi, então, que a 
vocação era uma coisa natural: quem se 
encontra verdadeiramente com Deus, 
pergunta pelo sonho d’Ele para a sua vida. 
Hoje, continuo este caminho no Seminário. 
Com aleg r ias, desafios e a lgumas 
dificuldades, mas guiado pelo Espírito e 
com a ajuda daqueles que Ele continua a 
colocar no meu caminho. 
Sem esta ajuda - da Igreja, que sempre me 
acolheu - esta história não seria possível. 
Por isso, hoje percebo: este caminho é 
sobretudo um dom de Deus, que pede a 
minha resposta pronta como a de Maria – 
“eis a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua palavra!” 

Rafael Oliveira, seminarista (4° ano) 
Paróquia de São Salvador, Ílhavo 

Seminário Maior de Cristo Rei, Patriarcado de Lisboa

VIVER  
O AMOR DE DEUS 
Porque não eu?



Oração pela vocação laical 
Deus do Universo, Vós que criastes o homem à vossa imagem e o 
dotastes com os vossos dons para o enriquecimento e serviço dos 
povos, concedei àqueles que chamaste pelo Baptismo à fé cristã a 
graça de serem sinais do vosso amor, transformando o mundo pelo 
testemunho da justiça, da caridade e da verdade onde quer que se 
encontrem. Amén. 

Oração pela vida consagrada 
Senhor nosso Deus, suplicamos-Te por todos aqueles que são 
chamados a proclamar o fogo do Teu amor, sendo sinal da 
Tua Luz, no meio do santo Povo de Deus. Que o Teu filho 
Jesus fortaleça, pela força do Espírito Santo, todos aqueles que 
professaram os votos de pobreza, castidade e obediência por 
amor ao reino do Céus. Virgem Santa Maria sob a Tua 
proteção colocamos todos os que um dia se consagraram a 
Deus com um sim generoso. Amén.

Oração pela vocação matrimonial 
“Senhor Jesus, Luz e caminho para o amor perfeito, fonte e meta onde 
o amor se completa, abençoai os casais com a força e a graça do vosso 
amor. Fazei dos casais peregrinos do amor, solícitos na partilha de tudo 
o que são e têm, capazes de renunciar ao que dispersa e generosos para 
se colocarem ao serviço dos outros. Renova a sua fidelidade e fortalece-
os na esperança, para atravessar todas as dificuldades e tristezas e 
recriarem com alegria cada etapa da vida. Ámen

Oração pelos Sacerdotes 
“Senhor Jesus Cristo: Confio-vos os sacerdotes da nossa Diocese, com 
as suas alegrias, esperanças e preocupações. Abençoai-os na vida, na 
missão e no testemunho para que irradiem junto dos jovens e das 
famílias o fascínio da vocação e a certeza do chamamento. Amén.” 

ORAÇÃO   
PELAS VOCAÇÕES

Oração pela vocação missionária  
Espírito Santo, pedimos-te pelos missionários e suas missões, 
por padres, religiosos e leigos que, com um coração cheio de 
esperança, partilham a sua fé em Cristo em situações e regiões 
diferentes das suas, semeando pequenos e grandes gestos de 
amor que fermentam uma fraternidade universal. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETE -TE
Fevereiro  
  5 | 10h – Monte  Murtosa 
12 | 10h – Branca  Albergaria-à-Velha 
19 | 10h – Seminário Aveiro 
26 | 10h – Gafanha do Carmo Ílhavo

Encontros 2 ou 3 pré-seminario nos arciprestados

   
  5 | 15h – São Filipe  Estarreja  
12 | 15h – Sever do Vouga  Sever do Vouga 
19 | 15h – Seminário Aveiro 
26 | 15h – St André de Vagos Vagos

Março 
12 | 10h – St André de Vagos Vagos 
19 | 10h – Águeda Águeda  

  
12 | 15h – Oiã Oliveira do Bairro 
19 | 15h – Anadia Anadia  

Pré - Seminário  vamos ao seminário - encontro presencial 
Janeiro 
  9 | Domingo | 7° e 8° ano 
22 | sábado     |  9° a 11° ano  
23 | Domingo | 12° ano e 18+ 

Março  
  6 | Domingo | 9° a 11° ano 
19 | sábado     | 7° e 8° ano  
20 | Domingo | 12° ano e 18+ 

CAIS 17+ 
Amarra-te para ir mais longe

Março  
  5 | sábado | Seminário  
Encontro de discernimento Vocacional 

Exercícios Espirituais  
  Centro de Espiritualidade Jean Gailhac | Costa nova 

23 a 28 Janeiro | Pe João Manuel Silva SJ 
31 março a 3 abril | Pe Paulo Duarte SJ 
  

  sdv@diocese-aveiro.pt |facebook.com/svafe | instagram.com/vocacoesaveiro 

 

15 
Eucaristia 

Quantos somos? Como rezo?

11 
terço  10 

Adoração  
Eucaristia 

em números 

22  
membros

Inscreve-te em: diocese-aveiro.pt/vocacoes

MIV
Mosteiro Invisível 

Vocacional
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