
QUAL O CAMINHO?

- Encontro mensal, (Dezembro 2014 a Maio 2015), onde 
haverá escuta da palavra de Deus em chave vocacional, 
oração, música, reflexão, partilha de experiências e lanche. 
- Durante o percurso de seis meses haverá um retiro de 
dois dias.
- Cada jovem poderá escolher para seu acompanhante ou 
guia espiritual um padre, um religioso ou religiosa ou outro 
cristão adulto capaz.

QUANDO SE ENCONTRA?

- Os encontros realizam-se no primeiro Domingo de 

cada mês (com uma excepção), das 15 às 18h30, na Casa 

das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, Rua 

Anjo de Portugal, no 8, em Fátima. - Datas: 7/12, 4/1, 

1/2, 1/3, 12/4, 3/5.

- Retiro espiritual: 28-29/3. 

COMO INSCREVER-SE?

- Preencher o destacável anexo e enviá-lo ao Serviço de 

Animação Vocacional, Seminário Diocesano, Largo Padre 

Carvalho, 2410-011 LEIRIA, ou pelo e-mail: manej13@

gmail.com

- As inscrições serão objecto de discernimento e a res-

posta será dada aos interessados.

- Informações: Pe. Manuel Henrique 963 345 778 • Pe. 

André Batista 964881054

- Prazo de inscrições: 24 Novembro 
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O NOME “EM REDE...”

- evoca as múltiplas ligações da vida de cada pessoa: 
com os próximos e os distantes, os conhecidos e os 
desconhecidos... E as possibilidades imensas de co- 
municação, partilha, entre-ajuda...
- pode evocar também a ligação a Cristo, o seu cha- 
mamento e a resposta que lhe posso dar...
- evoca ainda o grupo com o qual se faz caminho e a 
dinâmica dos companheiros que decidem percorrer 
juntos um itinerário vocacional...

O NOME “EM REDE...”

- evoca as múltiplas ligações da vida de cada pessoa: 
com os próximos e os distantes, os conhecidos e os 
desconhecidos... E as possibilidades imensas de co- 
municação, partilha, entre-ajuda...
- pode evocar também a ligação a Cristo, o seu cha- 
mamento e a resposta que lhe posso dar...
- evoca ainda o grupo com o qual se faz caminho e a 
dinâmica dos companheiros que decidem percorrer 
juntos um itinerário vocacional...

uma proposta 

e um convite 

uma proposta 

e um convite 

DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA

DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA

para vidas
com sentido

para vidas
com sentido



UMA PROPOSTA DO SENHOR BISPO

Caros amigos jovens das comunidades cristãs:
O vosso irmão bispo resolveu escrever-vos uma carta 
especialmente dirigida a vós.
Talvez fiqueis um pouco surpreendidos. Mas, na sequên-
cia do apelo: “dai um projecto belo à vossa vida”, que 
vos fiz na minha primeira carta pastoral, venho hoje 
apresentar-vos uma proposta nova: um itinerário voca-
cional com o nome “Em rede...”.
Não se trata de mais catequese nem de aprender a re-
zar; nem sequer pretender dar soluções para todas as 
dúvidas. É antes uma experiência de fé, em grupo, cuja 
finalidade é: ajudar a buscar a vontade de Deus na pró-
pria vida, orientar a liberdade e a escolha do projecto de 
vida para servir o projecto de Deus no mundo na parte 
que a cada um diz respeito.
Trata-se duma busca séria e programada de modalida-

des pessoais através das quais cada um pode projectar 
e viver a sua vida à luz do Evangelho. Esta busca está 
aberta a todo o tipo de vocações: como leigos ou sacer-
dotes ou consagrados(as).
O meio para alcançar esta finalidade é o discernimento 
espiritual, quer dizer, um exercício de atenção e escuta 
da Palavra de Deus e do Espírito Santo na história de 
cada um, em clima de recolhimento e oração.
Creio que poderá ser uma experiência importante para 
vós neste tempo em que se vive tão apressada e su-
perficialmente. Espero que vos possa proporcionar uma 
alegre descoberta.
Agradeço-vos profundamente a vossa atenção e envio-
vos cordiais saudações. No nome do Senhor Jesus que 
nos revela os horizontes imensos do desígnio de Deus 
para cada pessoa, abençoo-vos com fraterno afecto.

† António Marto, Bispo de Leiria-Fátima 
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O QUE É?

- Uma proposta aos jovens cristãos que desejam projec-
tar e viver a sua vida à luz da fé e de uma relação pessoal 
com Jesus Cristo.
- Um convite a percorrer um itinerário à busca da pró-
pria vocação, em grupo, durante seis meses, acompa-
nhado por uma equipa de apoio.
- Esta equipa é constituída por membros dos Serviços 
Diocesanos de Pastoral Juvenil e de Animação Vocacio-
nal.

PARA QUE SERVE?

- Oferece uma experiência de aprofundamento da re-
lação pessoal com Jesus Cristo e o conhecimento dos 
diversos caminhos para uma vida cristã madura.
- Ajuda a descobrir a proposta que Deus faz à liberdade 
de cada um para uma opção pessoal em ordem ao seu 
futuro.

- Apoia o discernimento espiritual sobre o projecto de 
vida no âmbito das várias vocações (laical, matrimonial, 
sacerdotal e religiosa) e serviços (voluntariado, evange-
lização, tarefas na comunidade cristã...). 
- O final do percurso aponta para um passo no compro-
misso com a Comunidade ou uma decisão vocacional, 
ainda que somente inicial. 

A QUEM SE DESTINA?

- A jovens, rapazes e raparigas, dos 20 aos 35, crismados 
e abertos ao chamamento de Deus.

COMO SE CONSTITUI?

- Os jovens interessados manifestam à equipa de apoio, 
através do Serviço de Animação Vocacional, o desejo de 
fazerem parte do grupo e os seus motivos. 
- Em princípio, cada jovem só faz este itinerário voca-
cional uma vez.
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“No percurso de animação e acompanhamento vocacional em cada idade, inserem-se, eficazmente, os itinerários voca-
cionais específicos para grupos de jovens, rapazes e raparigas, que querem fazer uma reflexão séria e pessoal em ordem 
ao discernimento da sua opção e projecto de vida.” (D. António Marto, Descobrir a beleza e a alegria da vocação cristã)
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