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"Seja feita a Vossa vontade..." é incalculável
o número de vezes que dizemos esta frase,
sem nunca nos darmos conta do que
realmente pedimos... Mas sempre que
rezamos o Pai-Nosso pedimos para ser
capazes de fazer a vontade de Deus. Eu
tanto pedi, mesmo sem a noção de que o
fazia, que Deus levou-me a sério e foi-me
moldando até eu querer a Sua vontade.

Deus levou-me a sério e foi-me moldando
até eu querer a Sua vontade.

Por uma cultura vocacional

...A VOSSA VONTADE...
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Deus é criativo! Muitas foram as vezes em que esta petição era feita
com o olhar e o coração no caminho de discernimento dos
seminaristas que passavam pela minha paróquia mas a verdade é que
esta oração foi criando também em mim o desejo de descobrir qual a
vontade de Deus para a minha vida. Durante o caminho de
discernimento fui-me sempre sentindo muito acompanhada pela
oração de muitos cristãos que sem saberem o alcance da sua oração
foram importantes para que eu fosse respondendo em fidelidade à
vontade do Senhor para a minha vida.

Mª Carmo Aragão, sNSF
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Beato Carlo Acutis1991-2006

PEDRAS VIVAS

«É maravilhoso, porque todos os homens são chamados a ser,
como João, discípulos prediletos, basta tornarem-se almas

eucarísticas, permitindo a Deus operar em nós aquelas
maravilhas que só Ele pode fazer! Contudo quer a livre adesão

da nossa vontade. Deus não gosta de forçar ninguém. 
Quer o nosso livre amor» 

Carlo Acutis 
(cf. Ricardo Figueiredo, Não eu, mas Deus, Paulus 2021, 65)
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Nome: Carlo Acutis
Chamado à vida: Londres, 3/05/1991
Chamado à vida laical (Baptismo): 18/05/1991
Alcunha: Ciberapóstolo
Hobbies: Futebol, Internet e Programação 

Carlo um apaixonado por Jesus e pela
informática, decide unir estes "dois
mundos" criando um  site  onde  compilou  e  

Conhecido por defender os colegas que eram vitimas de bullying,
Carlo procurava ser uma voz activa contra as injustiças.
Em 2006, vitima de uma leucemia fulminante, Carlo nasce para o
céu aos 15 anos, contudo, durante a doença era ele quem mais
animava os seus familiares e enfermeiros. E ofereceu o seu
sofrimento pela Igreja, pelo Papa e pelos mais necessitados.

Carlo abraçou plenamente a sua vocação enquanto leigo,
assumindo o compromisso de ser Cristão a tempo inteiro e
deixa-te aqui o convite:

divulgou os Milagres Eucarísticos, com o objectivo de os dar a
conhecer não apenas aos seus colegas e amigos, mas a todos os
jovens do mundo.
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PÁRA. ESCUTA. REZA.

"Oceans" - Hillsong United
(Versão Portuguesa)

Agora é o momento oportuno! Pára por uns minutos, faz o sinal da
cruz, fixa por uns momentos o teu olhar na fotografia, enquanto
acalmas a tua respiração. 

Para onde te leva aquela estrada? O que há para além da
curva?
 
E se te levar para onde não esperas, para lugares que não sabes que
és capaz de ir... irias para além do medo, da insegurança?

Escuta agora o cântico que te propomos. Pede ao Senhor que te dê 
 confiança para O seguir apesar da vergonha, da insegurança do
medo...
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Inscreve-te aqui

Vida Matrimonial

Vida Consagrada

Vida Missionária

Vida Laical

Vocações Sacerdotais

Idade:

Paróquia:

Email:

COMPROMETE -TE

Queres que o MIV vá à
tua paróquia? 
Escreve-nos para

sdv@diocese-aveiro-pt

Queres fazer parte do Mosteiro Invisível Vocacional?

Nome: Vou rezar pelas vocações à:

Ou preenche os teus dados, aqui

Encontro CAIS (+16 anos):
13 de Novembro;
12 de Fevereiro;

30 de Abril;
30 de Junho a 2 de Julho.

DIA ABERTO do Seminário (10 a 12 anos)
26 de Novembro - 9h30 às 18h
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Exercícios Espirituais (3 dias)
01 a 04 dezembro 2022

P. João Manuel, sj
Centro de Espiritualidade Jean Gailhac

Vigília de oração
(Semana Ana Maria Javouhey)

11 Novembro - 18h30
Capela do Colégio de Famalicão, Anadia

EnVoc (Animadores vocacionais):
14 de Janeiro;

25 de Fevereiro;
22 de Abril;

17 de Junho.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCNCAEBSPIK3buSF0_SckSXElk01PB9cbRHJmrYGIAp4O5wg/viewform?embedded=true
https://forms.gle/YHYuvW3zQG2kRMfK7
mailto:sdv@diocese-aveiro.pt
http://diocese-aveiro.pt/vocacoes

