
 

 

 
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL 

PASTORAL VOCACIONAL 
 
 
PROJETO PARA ATUAÇÃO DA PASTORAL VOCACIONAL 
 
Este projeto da Pastoral Vocacional procura ser um instrumento de trabalho para a atuação com 
as vocações na Diocese de Caxias do Sul. Ele foi construído a partir da busca de experiências 
positivas nesse âmbito em outras Dioceses já no ano de 2015 e vem sendo ampliado e 
modificado conforme o desenvolvimento das ações nesse campo vocacional. As cinco linhas 
ajudam a visualizar de forma mais integral a amplitude das ações desta Pastoral, expresso por 
programações, grupos de trabalhos, articulações diversas, nos mais variados campos da 
pastoral orgânica da Diocese.   
 

 
 
Objetivo: Com a #SouAnimador trabalhar a ampliação da consciência vocacional nas lideranças 
da Diocese, sobretudo pela criação das Equipes Vocacionais nas Paróquias, catequistas, 
zeladoras e coordenadores da Pastoral dos Coroinhas. 
 

1. PROJETO #SOUANIMADOR 
Objetivo: impactar lideranças e envolve-las na compreensão de que todos são responsáveis 
pela dimensão vocacional. Trabalhando formações e subsídios para os diferentes públicos, 
sobretudo catequistas, zeladoras, padres, lideranças em geral, coordenadores da Pastoral dos 
Coroinhas.  
Meios: produção de matérias para as mídias, impressos que ajudem a divulgar e formar para a 
ideia, além de momentos de formação ordinários e extraordinários, conforme a realidade de cada 
setor.  
Pessoas: Comunicação e equipe da Pastoral 
Recursos: Incluído na comunicação e no planejamento de encontros dessa natureza  
 

2. CRIAÇÃO DAS EQUIPES VOCACIONAIS PAROQUIAIS (EVPS) EM TODAS AS 
PARÓQUIAS 
Objetivo: Concretizar a retomada dos Animadores Vocacionais leigos e leigas em nível 
Paroquial, como importante protagonistas da cultura vocacional em nível comunitário.  
Meios: oferecer formação adequada às pessoas que as paróquias indicarem, através de 
encontros, retiros, subsídios. Acompanhar e formulação do Plano de Ação da Pastoral 
Vocacional para as paróquias ou regiões pastorais.  
Pessoas: Equipe da Pastoral 
Recursos: Incluído no planejamento de encontros dessa natureza  
 

LINHA 1: FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 



 

 

 
Objetivo: Deseja-se “despertar” o jovem para, a partir do encontro com o Mestre, colocar-se a 
questão sobre o sentido da vida e a possibilidade de resposta vocacional num caminho 
específico, conhecendo o processo de acompanhamento/discernimento oferecido pela Igreja 
diocesana.  
 

3. ENCONTROS COM CRISMANDOS 
Objetivo: Despertar para uma reflexão vocacional os jovens que estão na quarta etapa da 
catequese. Vincular a experiência crismal com a vida missionário e vocacional.  
Meios: promover encontros vocacionais para crismandos em Paróquias e nos seminários São 
José e Aparecida.  
Pessoas: Equipe da Pastoral, seminaristas e grupo de leigos preparados para esse foco.  
Recursos: Incluído no planejamento de encontros dessa natureza  
 

4. ENCONTROS VOCACIONAIS NOS GRUPOS DE JOVENS DA DIOCESE 
Objetivo: Promover uma reflexão objetivamente vocacional, inclusive com abordagem às 
vocações especificas, nos grupos de jovens da Diocese. 
Meios: A partir da articulação com o Setor Juventude e as coordenações dos grupos, propor 
momentos vocacionais na vida ordinária dos grupos (seus encontros, retiros) ou em um encontro 
nos Seminários.  
Pessoas: Equipe da Pastoral, seminaristas e grupo de leigos preparados para esse foco. 
Recursos: Incluído no planejamento de encontros dessa natureza  
 

5. RETIROS ESPIRITUAIS PARA JOVENS E ADULTOS JOVENS 
Objetivo: proporcionar experiências de oração e vida comunitária para jovens dos 16 aos 30 
anos, sobretudo universitários, de ambos os sexos.  
Meios: promover os Exercícios Espirituais para Jovens (EEJ), a do tríduo pascal e outros 
encontros/retiros focados no público juvenil como espaços de encontro com a Palavra de Deus e 
construção do Projeto Pessoal de Vida (PPV).  
Pessoas: Equipe da Pastoral e parceiros, como por exemplo, Pe. Lucas Mazzochini e Ir. 
Suzimara Barbosa.  
Recursos: Colaboração dos participantes. 
 

6. Semanas Vocacionais. 
Objetivo: Celebrar momentos fortes da vida da Igreja como ordenações, consagrações 
religiosas, aniversários de ordenação e consagração, aproveitando essas graças para animar 
comunidades e Paróquias para a cultura vocacional e despertando jovens para o 
acompanhamento.   
Meios: Realizar em Paróquias previamente agendadas uma semana de atividades vocacionais, 
com visitas às escolas, comunidades, famílias, atividades com juventude e catequese.  
Pessoas: Equipe da Pastoral Vocaciona, Equipe do SAV com a vida religiosa e lideranças 
locais.   

LINHA 2: DESPERTAR VOCACIONAL 



 

 

Recursos: Dos padres e religiosos, assumidos por cada um e na Paróquia, pela própria 
comunidade que recebe.  
 

 
Objetivo: Após o despertar vocacional, oferecer espaços, estruturas, pessoas e recursos para 
um discernimento vocacional mais profundo e sistemático, respeitando as realidades geográficas 
e existências, como idade, local de residência e experiências anteriores.  
 

7. Fortalecimento e ampliação dos grupos vocacionais. 
Objetivo: “proporcionar, nas regiões pastorais, paróquias ou cidades da Diocese encontros 
vocacionais periódicos, a partir das Dimensões da Formações prebisteral, com o enfoque na 
etapa inicial da formação, acolhendo adolescentes dos oitavos e novos anos do Ensino 
Fundamental e também do Ensino Médio, em vista do discernimento e aprofundamento da 
vocacional presbiteral” (Itinerário da Formação, 34). 
Meios: Grupos Vocacionais nas regiões Pastorais e algumas cidades, que atuem coordenados 
por um padre local, auxiliado por animadores vocacionais leigos. Serão oferecidos encontros 
periódicos (mensais ou bimensais), passeios, retiros, participação em momentos fortes da 
Diocese e regiões (como ordenações, encontros de formações, etc). 
Pessoas: Padres escolhidos nas regiões pastorais são articulados pela Pastoral Vocacional e 
contam com o apoio de leigos nas realidades locais. 
Recursos: para as atividades que demandam recursos, quando as Paróquias locais não 
puderem ajudar, a Pastoral Vocacional assume, mediante planejamento.  
 

8. Acompanhamento personalizado: visitas e diálogos  
Objetivo: oferecer em nível de direção espiritual ou diálogos vocacionais um acompanhamento 

personalizado, sobretudo aos estão concluindo o Ensino Médio, os jovens e os adultos. 

Proporcionar aprofundamento das motivações vocacionais e conhecer melhor cada candidato, 

oferecendo a ele um percurso também personalizado a partir das estruturas formativas da 

Diocese. 

Meios: a partir de uma seleção inicial, realizar as conversas vocacionais mensais, dentro da 

“ciência” própria deste tipo de acompanhamento, com roteiros, tempo, espaços, estilo próprio 

para cada pessoa. Promover visitas à família, residência, local de trabalho, comunidade e 

paróquia, como forma de compreender a pessoa em seu contexto. 

Pessoas: Padres formadores ou outros designados pela Comissão de Formadores. 

Recursos: não há necessidade. 

 

9.  PROJETO “VINDE E VEDE” 
Objetivo: Acolher os jovens que estão no terceiro ano do Ensino Médio ou já tenham concluído e que não 
sejam consideradas “vocações adultas”. Proporcionar a esses candidatos um ano de discernimento 
vocacional, proporcionando tempos, espaços e recursos para a decisão pessoal. Igualmente, possibilitar 
o discernimento em nome da Diocese quanto a acolhida no Seminário para a Etapa do Propedêutico. 

LINHA 3: ACOMPANHAMENTO 



 

 

Meios: Durante o período de março a novembro proporcionar encontros no Seminário São José, 
experiência missionária paroquial, diálogos com um padre formador, encontros com a psicóloga, 
retiro espiritual, etc. 
Pessoas: padres e seminaristas do Seminário São José 
Recursos: A Pastoral Vocacional assume os gastos com materiais e outras despesas e o 
Seminário com a alimentação e hospedagem nos encontros.  
 

 
10. COMUNICAÇÃO VOCACIONAL EM TEMPOS DIGITAIS 

Objetivos: As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2019-2023, o estado permanente de 
missão tem como um dos seus pilares a comunicação social, com o convite a investir na 
comunicação social, especialmente nas redes sociais. A exortação Christus Vivit também 
explora a importância de não mais ficar alheio à comunicação, mas perceber-se numa cultura 
digitalizada que tem impactos profundos na forma de perceber a vida e de se relacionar.  
Com essas duas bases, é possível perceber a importância do trabalho de comunicação para o 
despertar de jovens e adultos, bem como a criação da chamada “cultura vocacional”. 
Comunicar-se bem com as novas gerações é fonte de credibilidade, ou seja, os jovens 
conhecem, cada vez mais, as instituições da sociedade a partir do seu jeito de comunicar e se 
posicionar diante dos acontecimentos sociais, políticos, religiosos e econômicos. Uma 
comunicação afinada com os valores do Evangelho mostra a história da Igreja e o seu horizonte, 
na pessoa de Jesus. 
Ações: 
- Recriação do blog “alegraivos.org”; 
- Produção de materiais impressos para formar animadores vocacionais leigos, religiosos, 
religiosas, zeladoras de Capelinhas, catequistas e também os padres sobre a importância do 
acompanhamento dos jovens, do despertar e da cultura vocacional; 
- Produção de vídeos e materiais para redes sociais, com temas e testemunhos vocacionais; 
- Organização de campanhas de comunicação com tempo de duração específico, tais o “Mês 
Vocacional” 
- Produção de conteúdos e dinamização da ação evangelizadora Cada Comunidade uma Nova 
Vocação; 
- Organização da comunicação e divulgação das ordenações diaconais, presbiterais e profissões 
religiosas; 
- Criação e organização do projeto #SouAnimador, que é um conjunto de ações de comunicação 
e atividades realizadas pelos animadores vocacionais das paróquias da diocese de Caxias do 
Sul, com a finalidade de despertar as famílias para a animação vocacional e também os jovens 
para as dimensões da vocação sacerdotal e religiosa; 
- Produção e divulgação do Calendário Vocacional; 
- Organização de encontros e bate-papos para trocas de experiências sobre a escolha 
vocacional e também sobre as decisões profissionais dos jovens; 
- Proposta de organizar um “programa de rádio jovem”, com linguagem jovem e jeito jovem de 
fazer, para atingir os jovens das escolas e da universidade; 

LINHA 4: COMUNICAÇÃO 



 

 

- Trabalho de comunicação e articulação da Pastoral dos Acólitos e Coroinhas; 
- Dinamização da exortação Christus Vivit. 
Público-alvo: Coroinhas, catequizandos, estudantes, acadêmicos, casais animadores 
vocacionais das Paróquias, catequistas, povo de Deus em geral e órgãos de imprensa; 
Justificativa: A comunicação vocacional, sobretudo nestes tempos digitais, tem a missão de 
despertar jovens e adultos para o chamado às vocações específicas, mas também às opções de 
vida e escolhas dos indivíduos. Ela ajuda na divulgação de ações, na produção de materiais e 
também na construção da identidade de uma Igreja com credibilidade, centrada em Jesus Cristo, 
que ajude as pessoas a se dedicarem à evangelização. 
Pessoas: Contratação de profissional ou agência de comunicação que atue nesse âmbito 
 

 
11. Estruturação de uma equipe de coordenação diocesana e de formação 

Objetivo: aprimorar o serviço dos coroinhas nas Paróquias como uma verdadeira Pastoral, com 
programa de atividades, formação, espiritualidade, animando coordenadores adultos a se 
compreenderem como verdadeiros agentes desta pastoral e animadores vocacionais. 
Meios: organização de momentos de formação e encontros para os coordenadores. 
Pessoas: Equipe da Pastoral Vocacional e uma coordenação diocesana. 
Recursos: Incluído no planejamento de encontros dessa natureza.  
 

12. Encontro Diocesano de Coroinhas 
Objetivo: oferecer um momento de celebração, formação e animação para a caminhada da 
Pastoral dos Coroinhas na Diocese, consolidando linhas de ação para esta pastoral, além de 
abordar com força a temática vocacional.  
Meios: No sábado, após o Encontro das Zeladoras de Capelinha, realizar um grande encontro 
com os coroinhas de toda Diocese no Seminário Aparecida.  
Pessoas: Equipe da Pastoral Vocacional e uma coordenação diocesana. 
Recursos: Incluído no planejamento de encontros dessa natureza e levantados pela equipe de 
organização.   
 
 

 
- Padre coordenador da Pastoral Vocacional anima e articula todas as ações, ao mesmo tempo 
em que acompanha os vocacionados a vida presbiteral.  
- Secretaria da Pastoral Vocacional: junto ao Seminário Aparecida (Cúria Diocesana e 
Coordenação de Pastoral) com um funcionário/a remunerado que atua na organização de 
encontros, formação, secretaria, articulação dos diferentes grupos de atuação, etc. 
- Comunicação: agência de comunicação, jornalista ou um agente de pastoral que cuide das 
redes sociais e produção de comunicação, materiais, vídeos, testemunhos, etc. Deve estar 
alinhado com a Pastoral da Comunicação da Diocese.  

LINHA 5: PASTORAL DOS COROINHAS E ACÓLITOS 

ORGANIZAÇÃO DA PASTORAL 



 

 

- SAV com o religiosos: articulação com os representantes da vida religiosa consagrada 
presentes na Diocese, com reuniões periódicas e uma programação em comum.  
- Seminaristas em Pastoral: atuação de seminaristas em sua pastoral de final de semana, focada 
em retiros de crismandos para as paróquias. 
 

Comissão Diocesana de Formação Presbiteral 
Caxias do Sul, 15 de maio de 2020.  


