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EMCAMINHAMENTOS DIOCESANOS PARA O  

3º ANO VOCACIONAL DO BRASIL 

Abertura dia 20/11/2022 e encerramento 26/11/2023 

 

TEMA: VOCAÇÃO – GRAÇA E MISSÃO 

LEMA: “Corações ardentes, pés a caminho” (cf Lc 24,32-33) 

 

Ações e compromissos aprovados na 44ª Assembleia Diocesana de Ação Evangelizadora no dia 22 

de outubro de 2022 e que passa a ser a referência a partir desse dia 

 

1. AÇÕES E COMPROMISSOS DIOCESANOS 

1. Encontro de apresentação do texto base dia 05 de novembro – Seminário (Áreas 2 e 3) e 

São João Batista (Área 1); 

2. Celebração de abertura no dia 20 de novembro, às 10h, na Festa dos Carismas com a 

presença representativa também das 28 paróquias; 

3. Incentivar e criar equipes vocacionais em todas as paróquias e comunidades; 

4. Jornada Vocacional diocesana permanente de Oração pelas Vocações – 1 ano com 

comunidades rezando o terço pelas vocações; 

5. Incentivar e motivar mais a dezena do terço pelas vocações antes de todas as celebrações 

e reuniões; 

6. Equipe diocesana de liturgia e vocacional irá preparar as propostas para o ano todo – 

manter o 2º domingo com o material própria + o tema/motivação/prece do mês; 

7. Em todos os processos formativos (paroquiais, pastorais, movimentos), reservar um 

momento para falar de vocação e ajudar a fazer o discernimento. Sugestão: a partir de 

testemunhos vocacionais; 

8. Utilizar a frase/pedido vocacional em vários momentos da celebração (na dezena do terço, 

após as preces, antes da bênção e envio) – “Enviai, Senhor, operários à vossa messe; // 

Pois a messe é grande e os operários são poucos!” 

9. Revitalizar as Capelinhas a motivação para que chegue a todos os católicos e quem mais 

queira; será pensado para fevereiro um encontro diocesano com as zeladoras de 

capelinhas; 

10. Ícone a ser entregue na festa dos carismas para todas as paróquias, casas de formação e 

religiosas, pastorais, movimentos e organismos para acompanhar os momentos de 

encontro; 

11. Envolver a temática vocacional na Romaria Diocesana (celebração de 40 anos do 

seminário e 45 da diocese); 

12. Celebração de Encerramento do Ano Vocacional com DNJ – 26 de novembro 

 

2. VALORIZAÇÃO DOS AMBIENTES VOCACIONAIS: 

1. Celebração dos 40 anos do Seminário Diocesano; 

2. Reconhecimento e impulsionamento do “celeiro vocacional” dos servidores do Altar; 

3. Trabalho vocacional na catequese; 

4. Propostas para pastoral vocacional feminina; 
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5. Ressaltar o aspecto vocacional nos encontros de preparação ao matrimonio; 

6. Implantar e incrementar a Pastoral do Adolescente; 

7. Promover encontros para as etapas pré-crisma e crisma para escuta e conscientizar sobre 

as vocações; 

8. Escutar a realidade dos jovens das nossas comunidades e com eles pensar ações de 

envolvimento e comprometimento; 

9. Promover ações de cuidado e de encontro com as famílias; 

10. Encontros vocacionais paroquiais pra ajudar adolescentes e jovens no discernimento 

vocacional; 

11. Semana vocacional paroquial com visitas às escolas; (por exemplo o tema do projeto de 

vida); 

12. Realizar um evento paroquial, aos moldes da Festa dos Carismas, ou uma Gincana 

vocacional; 

13. Proximidade e comunhão entre as equipes vocacionais e os retiros com juventude na 

diocese; 

 

3. DESAFIOS TRANSVERSAIS 

1. CPP das paróquias tem que ser o impulsionador. Temos percebido que o preocupação com 

o trabalho de animação vocacional se restringe a um grupo na paróquia, e nas comunidade 

a uma pessoa ou um casal; 

2. Realizar trabalhos integrados entre as pastorais/movimentos afins; 

3. Assumir as sugestões e encaminhamentos do projeto de IVC com jovens; 

4. Mostrar a beleza da vocação e falar com maior paixão e alegria da vocação; 

 

4. POSSIBILIDADES E SUGESTÕES GERAIS 

1. Fomentar e ampliar as ações já existentes; 

2. 2 encontros catequéticos sobre o tema vocacional para serem vivenciados na retomada da 

caminhada no início de 2023; 

3. Ser mais incisivos no convite e motivação às pessoas: o que tem que ser feito? Começar 

por coisas simples de envolvimento comunitário; 

4. Experiência de missão dos recém-ordenados e missão de férias dos seminaristas; 

5. Testemunhos concretos e partilha de experiências vocacionais nas paróquias (casais, 

presbíteros, diáconos, leigos envolvidos nos ministérios); 

6. Investir na divulgação e esclarecimento nas redes sociais (gravar vídeos curtos com 

depoimentos de padres, religiosas, sobre sua vocação, envio de material vocacional para 

ser distribuído em grupos da paróquia); 

7. Pensar um cronograma das atividades para todos se organizarem para participar; 

8. Encontro com os egressos do seminário diocesano para envolve-los em ações 

vocacionais; 

9. Mobilização das congregações e das casas de vida religiosa para participar do encontro 

dos religiosos dia 04 de fevereiro; 
 


