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Na área da oração

I – ORGANIZAÇÃO NAS PARÓQUIAS
Cada paróquia, conforme sua realidade, possua um grupo que
atue como Equipe Vocacional Paroquial (EVP) zelando para que
a dimensão vocacional esteja viva na comunidade paroquial.
Pode ser um grupo pequeno (4 ou 5 pessoas) ou uma articulação
com representantes de comunidades, serviços, pastorais e
movimentos.

a. É importante que haja uma coordenação, com reuniões
periódicas, livro de registro das atividades e reuniões,
presença nos conselhos paroquiais e comunitários de pastoral;

b. Anualmente, seja realizado um planejamento das atividades.
Seja levado em conta o calendário da Diocese e da Paróquia.
Também devem ser propostas atividades e momentos
vocacionais. Ao final, é preciso avaliar e planejar as atividades
seguintes.

II – ATIVIDADES DA EVP
O trabalho mais importante da EVP é levar todos os fiéis a
participarem das atividades vocacionais.

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

a. É importante organizar momentos de oração com a temática
vocacional. Podem ser missas, celebrações da Palavra, retiros,
grupos de oração, terços vocacionais, adorações eucarísticas; 

b. Dar atenção ao Dia Mundial de Oração pelas Vocações que
ocorre todos os anos no 4º Domingo da Páscoa, o “Domingo
do Bom Pastor”. O Papa sempre divulga uma carta para esta
celebração;

c. Animar com empenho o mês de agosto, como o “Mês das
Vocações”. Animar celebrações, atividades com a catequese e
grupos de jovens, testemunhos vocacionais, etc;



ANIMADOR
SOUNa área da formação: 

Na área do "chamado direto"

d. Preparar e participar intensamente das Ordenações
diaconais e presbiterais, bem como das Profissões Religiosas;

e. Dedicar atenção aos aniversários de ordenação, profissão
religiosa e matrimônios como momentos de reflexão
vocacional.

A Pastoral Vocacional exige uma intensa e contínua formação dos
animadores vocacionais, como também de toda a comunidade.

a. Para os animadores vocacionais, haja momentos de
estudos, leituras em comum, formação e retiros. Isso pode ser
realizado pela própria Equipe Vocacional Paroquial e no
âmbito das regiões pastorais e de toda a Diocese;

b. Para a comunidade, diversas atividades podem ser
propostas: cursos, catequeses, instruções nas celebrações,
teatros, tríduos, boletins, programas de rádio, visitas às
escolas, encontros com outras pastorais, folhetos, divulgação
de livros, grupos de reflexão de famílias, gincanas, filmes,
grupos de vocacionados, plantões de Orientação Vocacional.

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 e 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 a vocações específica cristã leiga

a. Motivar a comunidade para que sempre busque novas
lideranças, valorizando e envolvendo os jovens. Muitas
comunidades têm poucas pessoas novas que ajudam, também
porque não se abrem a novas pessoas;

b. Falar sobre a vocação matrimonial aos jovens, valorizando a
família como lugar de realização do plano de Deus para as
suas vidas. Ajudar que as atividades da Pastoral Familiar não
descuidem desta dimensão.

#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.
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