Indicações práticas
1. Divulgar, sensibilizar e reparar espiritualmente o povo de Deus explicando que
o Dia da Diocese «Vocação e Serviço» foi programado para a participação de
todos, num encontro festivo das várias gerações: as atividades da manhã
centram-se na vocação como chamamento de Deus e resposta humana
traduzida em serviço concreto. O tempo intermédio será de convívio e animação.
A Eucaristia solene é o momento alto da celebração deste Domingo no qual a
Igreja diocesana se reúne à volta do seu bispo. Mesmo os que não podem estar
presentes fisicamente, viverão este dia em oração e comunhão. Será oportuno
ensaiar os cânticos da Eucaristia, distribuindo-os aos grupos corais.
2. A abertura far-se-á no dia 2, às 21h30, com o concerto “Ao jeito de Maria” do P.
Horácio Pereira, que se realiza na Zona Verde.
3. No dia 3, a oração da manhã, saudação do nosso Bispo e a conferência inicial
decorrem na Zona Verde e aí será dado o tom para uma vivência frutuosa deste
dia.
4. O campus vocacional que decorrerá, a partir das 11h00, na Escola Básica e
Secundária de Mondim de Basto, conta com a participação das congregações e
Institutos religiosos presentes na Diocese, dos secretariados e movimentos e

mostram a riqueza e diversidade da nossa Igreja diocesana. Faz-se o apelo para
uma participação de todos, jovens e adultos.
5. Quem organizar viagem mormente autocarros, deverá ter acesso ao folheto
informativo que vai em ficheiro anexo. Aí estão todas as indicações necessárias
e algumas recomendações.
6. Para as refeições, o mesmo mapa indica todos os restaurantes de Mondim com
os respetivos contactos telefónicos para reserva antecipada de almoço. Também
estão indicados dois espaços para partilha de farnéis.
7. Os participantes levem o lenço com a cor do seu arciprestado.
8. Os sacerdotes e diáconos devem levar estola branca (se possível a da diocese) e
comparecer no local de paramentação (Capela da Santa Casa da Misericórdia)
antes das 15h30.
9. Os acólitos terão lugar próprio no cortejo processional e na Eucaristia. Deverão
levar as suas túnicas.
10. O cortejo processional incluirá bandeiras e estandartes das várias paróquias e
outras organizações. Devem comparecer no local indicado (Avenida Dr. Brito) a
partir das 15h00.
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