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Introdução
A CNBB instituiu no ano de 1981 o mês de agosto como o “Mês Vocacional”.
O objetivo é conscientizar as comunidades cristãs de sua responsabilidade
com a cultura vocacional. Trata-se de um momento especial para unir fé e
vida na celebração litúrgica e, de modo particular, rezar pera que todos os
cristãos vivam sua vocação batismal num caminho específico de vida.
 
Manifestando a variedade dos dons e carismas da comunidade, na primeira
semana de agosto destacamos o sacerdócio; na segunda semana a vocação
à família; na terceira semana a vida religiosa; na quarta, a vocação leiga, com
os ministérios e serviços na comunidade.
 
Nossa Diocese de Caxias do Sul lançou, recentemente, o projeto
#SouAnimador. Ele procura recordar que todas as comunidades, com suas
lideranças responsáveis por rezar pelas vocações, despertar nos jovens o
desejo de construir um projeto de vida a luz da fé e acompanhar esse
caminho de discernimento.
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Orientações
Desejamos oferecer algumas orientações e sugestões para paróquias,
comunidades e equipes de liturgia, para que possamos bem viver o mês
vocacional de 2019 e celebrarmos em comunhão com toda Igreja
diocesana:
 
1 - Em âmbito nacional, o tema do Mês Vocacional de 2019 é: “Vocação e
discernimento”. O lema é: “Mostra-nos, ó Senhor, vossos caminhos”.
Ambos estão em sintonia com o 4º Congresso Vocacional do Brasil, que
será celebrado em setembro, em Aparecida-SP;
 
2 - Pode-se rezar a Oração do Papa Paulo VI (“Jesus, Mestre Divino.”) antes
da benção final, com uma breve motivação. Ela está no livro de cantos
Cantando a uma só Voz, nº 954;
 
3 - Sugere-se a organização de vigílias, horas santas, terços, celebrações e
orações com cunho vocacional, sobretudo procurando envolver crianças e
jovens;
 
4 - Na escolha dos cantos, quanto possível, procure-se acentuar a
dimensão vocacional da vida cristã. Deve-se conhecer e observar as
sugestões oferecidas Comissão Diocesana de Música litúrgica;
 
5 - No espaço celebrativo, valorize-se algum símbolo referente às
vocações específicas, como por exemplo, a estola e a imagem da Sagrada
Família;
 
6 - Rezar na prece dos fiéis de modo particular pelos padres da
comunidade, religiosos, famílias e lideranças;
 
7 - Na procissão das oferendas de pão e vinho, pode-se envolver
religiosos, famílias, catequistas.
 
Com estas sugestões, desejamos que nossas comunidades celebrem este
Mês Vocacional dando testemunho, sobretudo aos jovens, da alegria de
servir ao Senhor e ao seu Evangelho junto ao Povo de Deus.



Orientações
A sua Paróquia irá realizar alguma atividade sobre o Mês Vocacional? 
 
Ótimooo!! Vamos comunicar isso… pedimos que sejam enviadas fotos,
vídeos e um texto básico com as informações da ação para que possamos
publicar nas redes da Pastoral Vocacional. O envio desses materiais pode
ser para o e-mail savdiocesedecaxias@gmail.com ou para o contato do
Felipe Padilha, que é o responsável pela nossa comunicação, pelo fone
(54) 9 9115-7887.
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