MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA O 54º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
(7 de maio de 2017 - IV Domingo da Páscoa)

Tema: IMPELIDOS PELO ESPÍRITO PARA A MISSÃO
Irmãos e irmãs!
Nos anos passados, tivemos ocasião de
refletir sobre dois aspectos que dizem
respeito à vocação cristã:
a) o convite a «sair de si mesmo»
para pôr-se à escuta da voz do
Senhor;
b) a importância da comunidade
eclesial como lugar privilegiado onde
nasce, alimenta e se exprime o
chamado de Deus.
Agora, no 54º Dia Mundial de Oração pelas
Vocações, quero de me deter na

DIMENSÃO
MISSIONÁRIA
DA
VOCAÇÃO CRISTÃ. Quem segue Jesus,

rapidamente sente o desejo de levar a Boa
Nova aos outros, através da evangelização e
do serviço na caridade. Todos os cristãos são
missionários do Evangelho. Por isso, o
compromisso missionário. Cada discípulo
missionário sente esta voz divina que o
convida a «andar de lugar em lugar» no
meio do povo, como Jesus, «fazendo o bem
e curando» a todos (cf. At 10, 38). «A alegria
do Evangelho, que enche a vida da
comunidade dos discípulos, é uma alegria
missionária».
Que significa ser missionário do Evangelho?
Quem nos dá a força e a coragem do
anúncio?
Podemos dar resposta a estas questões,
contemplando três cenas evangélicas:
a) O início da missão de Jesus na
sinagoga de Nazaré (cf. Lc 4, 16-30).
Cada pessoa batizada participa

ativamente na missão de Cristo
hoje.
b) O caminho que Ele, Ressuscitado,
fez com os discípulos de Emaús (cf.
Lc 24, 13-35). ). Jesus vem colocarSe ao nosso lado no caminho e
aquece nossos corações.
c) A parábola da semente (cf. Mc 4,
26-27). Deus supera as nossas
expectativas e surpreende-nos com
a sua generosidade, fazendo
germinar, a seu tempo, os frutos do
nosso trabalho.
Na evangelização e na Animação
Vocacional não há lugar para o medo,
nem para o pessimismo. Precisamos
sempre falar de vocação, rezar pelas
vocações e alimentar nossa vida cristã
através da oração.
É possível, ainda hoje, encontrar quem se
entusiasma pelo anúncio do Evangelho e
propor, sobretudo aos jovens, o seguimento
de Cristo nas vocações específicas da nossa
Igreja.
Maria Santíssima, Mãe de Jesus, teve a
coragem de abraçar o sonho de Deus, pondo
a sua juventude e o seu entusiasmo nas
mãos d’Ele. Que a sua intercessão nos
obtenha abertura de coração, prontidão em
dizer o nosso «Eis-me aqui» ao chamado do
Senhor e a alegria de nos pormos a caminho
para O anunciar ao mundo inteiro.
Papa Francisco

