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para arriscar com Ele e por Ele.
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É o que nos recorda o Papa Francisco. Em sua
mensagem para o 56º Dia Mundial de Oração pelas
Vocações, o Pontífice traz à memória o Sínodo dos
Bispos sobre a juventude, a fé e o discernimento
vocacional, realizado em outubro de 2018 e a
Jornada Mundial da Juventude 2019, que aconteceu
em janeiro, no Panamá.
 
A base dessa motivação de Francisco está no que ele
chama de pares de irmãos, Tiago e João e Simão e
André. Eles eram pescadores e deixaram tudo para
seguir a proposta de Jesus. O Pontífice partilha que o
chamado vocacional se dá a partir do momento em
que jovens e adultos se dão conta de que são
portadores de Jesus e, ao mesmo tempo, são
desafiados a ter a coragem de arriscar com Ele e por
Ele.
 
Em ambos os casos acontece o encontro pessoal com
Jesus e na história de cada vocação essa experiência
com Cristo é que vai provocando para que seja dada
a resposta e se arrisque a vida pela causa do
Evangelho. "Em suma, a vocação é um convite a não
ficar parado na praia com as redes na mão, mas
seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós,
para a nossa felicidade e para o bem daqueles que
nos rodeiam", escreve o Papa.
 
Nossa missão, enquanto animadores vocacionais, é
essencialmente sermos canais dessa presença de
Deus, que conduz ao encontro pessoal do jovem com
Jesus. Francisco ratifica que nem sempre é fácil
discernir a própria vocação. Por isso, há necessidade
desse renovado esforço por parte de toda a Igreja –
sacerdotes, religiosos, animadores vocacionais e
educadores – para que se proporcionem, sobretudo
aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento.

Há necessidade duma pastoral juvenil
e vocacional que ajude a descobrir o
projeto de Deus, especialmente
através da oração, da meditação da
Palavra de Deus, da adoração
Eucarística e da direção espiritual.
 
Na diocese de Caxias do Sul, se tem
procurado desenvolver uma fecunda
Pastoral Vocacional, dando
continuidade aos trabalhos dos
padres, religiosos, religiosas e leigos
que atuaram ao longo dos anos no
Serviço de Animação Vocacional.
 
Redobramos nosso compromisso de
rezar pelas vocações, para que o
Senhor da Messe possa suscitar
vocacionados para o serviço à Igreja.
 
Que nossos jovens e adolescentes
realizem experiências de vida que
lhes permita ter a liberdade e a
coragem de arriscar com Jesus e por
Jesus.

Coragem



Alegrai-vos! Este é o convite do Senhor
que ressoa em todos os tempos. Ao Deus
que chama eternamente, que convida a
comunhão e vida plena n’Ele, responde o
ser humano marcado por suas fragilidades
e limitações, mas buscando em cada
escolha de sua vida a construção de um
caminho de alegria n’Ele. 
 
Nossa Pastoral Vocacional entrega a
você este informativo com o objetivo de
partilhar os bonitos sinais da presença do
Senhor que chama em nossa Igreja de
Caxias do Sul. As diversas atividades
realizadas desejam ajudar que seja
superada uma visão de animação
vocacional como ações isoladas ou
recrutamento de jovens para essa ou
aquela casa de formação, mas uma
consciência de que todos temos o
compromisso com o despertar vocacional
de nossos jovens.
 
O projeto #SouAnimador tem nos ajudado
a dar essa unidade que buscamos.
Padres, religiosos e religiosas, lideranças
leigas, equipes vocacionais paroquiais,
animadores de grupos juvenis, todos
temos a missão de despertar e
acompanhar nossos jovens nesse caminho
de construção do próprio projeto de vida. 
 
Agradecemos a todos quantos têm
apoiado as ações da Pastoral Vocacional
e convidamos que se engajem sempre
mais. Para 2020, serão muitas ações que
visam fortalecer a caminhada diocesana.
Não deixemos de rezar pelas vocações,
testemunhar a alegria de nossa própria
vocação e convidar mais jovens ao
serviço do Senhor.

Pe.  Marciano Guerra
 
Coordenador da Pastoral Vocacional

No ano de 2019, a partir das reflexões da
Comissão Diocesana de Formação Presbiteral e
também das reuniões com religiosos e religiosas,
iniciamos um trabalho focado na comunicação
das vocações. O objetivo é divulgar as atividades
e também ajudar as paróquias e comunidades no
fortalecimento de uma cultura vocacional.
 
Uma das ações foi a campanha "Coragem para
arriscar com Ele e por Ele", com vídeos, artes e
materiais para celebrações nas paróquias
durante o mês de agosto de 2019. Esse trabalho
também alcançou diversos padres, que
atenderam ao chamado de colocar em sua foto
de capa no Facebook, a identidade visual da
iniciativa. Ao todo, foram mais de 100 downloads
dos subsídios.
 
Iniciamos também o projeto #SouAnimador. Ele
quer despertar nos padres, religiosos e leigos a
consciência de que a animação vocacional dos
jovens depende de todos os agentes de
evangelização.
 
O foco da atuação é nas redes sociais, a partir
da página da Pastoral Vocacional no Facebook e
perfil no Instagram, além do blog: alegraivos.org
Convidamos você a acompanhar as nossas
atividades, novidades e também a compartilhar
os materiais.
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Diversos documentos da Igreja, livros e materiais
de formação têm apontado para a necessidade
de um novo jeito de acompanhar jovens e adultos
no caminho do discernimento vocacional. Nossa
diocese de Caxias do Sul, há alguns anos tem
investido na organização dos grupos vocacionais.

Em 2003 foi criado Seminário Familiar, em
Caxias, e a ideia se consolidou nas regiões
pastorais. Com o encerramento da etapa do
Ensino Médio, no Seminário Aparecida, são
mais de 40 jovens acompanhados por padres
e animadores leigos em diversas cidades.

Diocese de Caxias foca no acompanhamento
personalizado e nos grupos vocacionais
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Grupo Vocacional de Caxias do Sul com dom Alessandro
Responsável: Pe. Lucivan Francieski

Grupo Vocacional de Bento Gonçalves com dom José Gislon
Responsável: Pe. Daniel D'Agnoluzzo Zatti

Grupo Vocacional do Vicariato de Nova Prata
Responsável: Pe. Pedro Caríssimi

Grupo Vocacional de Carlos Barbosa e animadores leigos
Responsável: Pe. Gustavo Predebon

Grupo Vocacional de São Marcos
Responsáveis: Pe. Tadeu Libardi e Sem. Alexandre Bressiani

Além desses adolescentes e jovens que se
reúnem nos cinco Grupos Vocacionais, a
caminhada também está começando a ser
feita na Região Pastoral de Farroupilha. Para
2020 são planejados encontros com os
padres, com animadores vocacionais e
também um projeto vocacional junto ao
Santuário de Caravaggio.

Seminaristas são admitidos como
candidatos ao sacerdócio

No domingo, 10 de novembro, os seminaristas
Cristian Fabiani(e) e Luciano Dalmolin foram
admitidos com candidatos às Ordens Sacras.
A missa, presidida por dom José Gislon, foi
celebrada no Santuário de Caravaggio.



O Seminário Maior São José, localizado próximo do
Centro de Pastoral e do Seminário Aparecida, em
Caxias do Sul, reúne os jovens que estão no Curso
Propedêutico e os seminaristas da etapa da
Filosofia, também chamada de Discipulado. A
formação dessas etapas é coordenada pelos
padres Renan Dall'Agnol e Gerson Bartelli.
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Seminários São José e São Lucas: espaços da
formação filosófica e teológica da diocese

Seminaristas da Teologia
Cristian, Alexandre, Pe. Eleandro e Luciano

Diocese de Caxias recebe padre e dois novos diáconos transitórios

Padre Lucivan Francieski
Ordenado em 18 de maio de 2019

 
Vigário da Paróquia São Pelegrino

em Caxias do Sul

Diácono Dervile Ricieri Tenutti
Ordenado em 29 de setembro de 2019

 
Auxilia na Paróquia São José

em Cambará do Sul

Diácono Miguel Mosena
Ordenado em 30 de novembro de 2019

 
Auxilia nas paróquias São Roque e 

N. Sra. do Rosário em Bento Gonçalves

No Seminário Maior São Lucas, em Porto Alegre,
residem os seminaristas da Teologia, conhecida
como etapa da Configuração. Estão neste
período da formação, os jovens Alexandre
Bressiani, que em 2019 realizou estágio em São
Macos, Cristian Fabiani e Luciano Dalmolin. O
reitor é o padre Eleandro Teles.

Seminaristas do Propedêutico e Filosofia
Pe. Gerson, Pe. Renan, Ricardo, Braiam, Eduardo e Stefano

Muito Obrigado!
A Pastoral Vocacional da diocese de
Caxias do Sul agradece a todos os
animadores vocacionais que nos
ajudam a despertar e acompanhar
jovens e adultos. Obrigado pelo
trabalho realizado em 2019. Contamos
com a colaboração de vocês nas
atividades do próximo ano.

Encontro Diocesano de Animadores Vocacionais 2019
Realizado no dia 29 de junho - Seminário Aparecida


