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Na área da oração

I – ORGANIZAÇÃO NAS PARÓQUIAS
Cada paróquia, conforme sua realidade, possui a experiência das
capelinhas da visita domiciliar de Nossa Senhora. Em nossa
Diocese, elas iniciaram em 1948, na cidade de Caxias do Sul.
Trata-se de fé, de comunhão entre as famílias, vínculo com a
comunidade e oração pelas vocações.

a. É importante que haja uma boa organização pastoral, com
coordenações, momentos de reuniões, livro de registros,
acompanhamento das zeladoras e zeladores;

b. Conforme organização paroquial, é importante valorizar a
esmola das capelinhas, já que este recurso praticamente
mantém a formação dos futuros padres da Diocese. É
fundamental que zeladoras, zeladores e famílias conheçam os
valores que sua Paróquia repassa à Mitra Diocesana, já que a
transparência gera confiança e generosidade.

II – ATIVIDADES ORGANIZADAS NO ÂMBITO VOCACIONAL
O trabalho mais importante das zeladoras e zeladores é ajudar a
formar nas famílias e comunidades uma cultura vocacional.

“Pedi, pois, ao Senhor da Messe, que envie operários para a
colheita” (Mt 9,38).

a. É importante participar e motivar momentos de oração com
a temática vocacional. Podem ser celebrações da Palavra,
grupos de famílias, terços vocacionais em família e na
comunidade. Ajudar a dinamizar a ação evangelizadora Cada
Comunidade Uma Nova Vocação: com a oração das 10 Ave-
Marias e os testemunhos vocacionais;

b. Recordar às famílias que rezem pelas vocações quando a
capelinha estiver em sua casa;

c. Divulgar a Oração pelas Vocações do Papa Paulo VI e
cultivar momentos pessoais de oração que ajudem a despertar
e sustentar os jovens vocacionados.
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Na área da formação

Na área do "chamado direto"

A missão das zeladoras e zeladores e sua vinculação com a
dimensão vocacional exige formação em diversos âmbitos:

a. Estar atento(a) aos momentos de formação da vida da
comunidade, buscar conhecer melhor a Igreja, sua ação
evangelizadora, suas pastorais e serviços;

b. Realizar momentos de retiro e espiritualidade para as
zeladoras e zeladores, refletindo a vocação cristã e específica
de cada um(a), motivando uma troca de experiências a partir
da convivência e abertura às novas gerações.

Chamado à vocação específica sacerdotal e religiosa:

a.  Jesus escolheu e chamou seus discípulos. Observar alguns
sinais é fundamental: prontidão em servir, espírito de equipe,
facilidade em partilhar, gosto pelas coisas de Deus,
engajamento e participação na comunidade, em pastorais,
grupos ou movimentos da Igreja;

b. É importante chamar pelo nome, pessoalmente, não apenas
convites e motivações gerais. Muitas vocações foram
despertadas pela pergunta: “você nunca pensou em ser
padre?” ou “você nunca pensou em ser irmão ou irmã?”;

c. Conhecer as comunidades religiosas e os seminários da
Diocese. Inteirar-se sobre o processo formativo,
encaminhando os jovens para os grupos vocacionais e para o
acompanhamento dos responsáveis pelas vocações
sacerdotais e religiosas dos Seminários ou das congregações
religiosas.

Chamado à vocação cristã leiga:

a. Motivar a comunidade para que sempre busque novas
lideranças, valorizando e envolvendo os jovens em todos os
espaços, pastorais e serviços;



b. Ao acolher novos pessoas na comunidade, procurar
observar suas capacidades e dons, sua história em outras
comunidades e paróquias. Procurar incentivar e a acompanhar
até que essas pessoas possam estar engajadas em algum
serviço ou pastoral.

#SouAnimador

A Pastoral Vocacional da nossa Diocese possui esse projeto:
#SouAnimador. Queremos com esta ideia afirmar que a animação
vocacional é uma tarefa de todos, algo que não pode ser
terceirizado. Padres, irmãos, irmãs, catequistas, animadores
vocacionais leigos e leigas, todos assumimos juntos essa missão
de animar e acompanhar os jovens para que construam seu
projeto de vida baseado na sua fé e no chamado que o Senhor
faz a toda pessoa humana.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o
convite a muitos de nossos jovens.

Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos
sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como
religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda a
humanidade. Amém.
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