No ano de 2023 estamos vivendo o
terceiro ano vocacional
O primeiro em 1983 – “Vem e Segue-Me” (cf. Mt 9, 9-18)
O segundo em 2003 – “ Batismo, fonte de todas as vocações”

O sentido está em favorecer que cada
pessoa acolha o chamado de Jesus,
como graça, de maneira que mais
corações ardam e que os pés se ponham
a caminho em saída missionária.

Vocação: Graça e Missão
- A vocação é realmente um dom de graça e
de aliança, como o mais belo e precioso
segredo de nossa liberdade (cf. Documento
Final do Sínodo dos Bispos “Os jovens, a fé e o

discernimento vocacional” – 78)

- ‘”Jesus chamou e enviou os que Ele

mesmo quis (cf. Mc 3, 13-19)
- “Corações ardentes, pés a caminho”
(cf. Lc 24, 32-33)
- Fala do coração e dos pés. Recorda os
discípulos de Emaús. O coração que
arde ao escutar a Palavra do
Ressuscitado e os pés que se colocam
a caminho, para anunciar o encontro
com o Cristo.

A LOGOMARCA DO ANO
VOCACIONAL

- O coração com a chama ou o
fogo do Espírito Santo faz
recordar a primeira parte do
lema “Corações ardentes”;
- Na parte inferior, ao lado direito
do coração, o pé chagado do
próprio Jesus, em um caminho,
recordando-nos a segunda parte
do lema “Pés a caminho”;

- No meio do coração uma cruz,
simbolizando um coração
missionário, centralizado na
pessoa de Jesus.

“Corações ardentes: pés a caminho”.
Enquanto a Graça faz o coração arder, a
missão faz os pés estarem no caminho,
em movimento. “Emaús” nos ajuda a
compreender nossa vocação e missão.
À luz do mistério de Cristo, cada pessoa
compreende a sua vocação como graça e
missão.

VOCAÇÃO

Na origem de toda genuína
vocação, está um encontro
decisivo com o Senhor, pois
não basta ser informado do
que outros dizem (v. 22-23), e
preciso encontra-lo nos
caminhos da história. Toda
vocação é con-vocação.
Somos chamados a caminhar
no seguimento do Mestre, no
empenho pessoal e coletivo
de manifestar a Sua
Presença no mundo.

Chamados a ser Povo de Deus
- A santidade é proposta por
Jesus como caminho de vida
favorece a compreensão de que
todos, independente da condição
de vida, são chamados a
participar da vida bemaventurada de Deus.
- Cada um, conforme sua
condição, seus dons, seu
ministério, é convidado a viver a
santidade como resposta ao
chamado que Deus faz.

DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS: A
VOCAÇÃO EM APARECIDADE
“Conhecer a Jesus Cristo
pela fé é nossa alegria;
segui-lo é uma graça, e
transmitir este tesouro aos
demais é uma tarefa que o
Senhor nos confiou ao nos
chamar e nos escolher.”
(DAp 18)

É nos passos de Jesus que a Igreja cumprirá sua
missão. Uma Igreja peregrina, que no amorserviço alcança toda a humanidade em suas
feridas e sofrimentos: uma Igreja Mãe e Pastora,
que não omite sua responsabilidade de estar junto
do Crucificado nas vielas e mansões, na
indigência material e nas trevas da falta de sentido
para a própria existência; uma Igreja que vai às
periferias do mundo e do ser, sendo compaixão e
misericórdia a todos/as que vagueiam como
ovelhas sem pastor.

SERVIR COM ALEGRIA: A VOCAÇÃO
EM FRANCISCO
- A dimensão ministerial da Igreja, fazer crescer
cada vez mais a consciência da vocação batismal,
na qual todos são chamados à vida, à amizade com
Jesus e à Santidade (ChV, n.248)
- Para ele a expressão ministerial e vocacional é
marcada pela dimensão da misericórdia, que
movimenta nossas entranhas em prol do serviço
aos irmãos e irmãs, que impulsiona uma conversão
no caminho pastoral, que deixa o individualismo e
parte para a cultura do encontro.

“Toda a pastoral é vocacional, toda
a formação é vocacional e toda
espiritualidade é vocacional.” (ChV
254)

- A alegria proposta por Francisco aos vocacionados
e às vocacionadas está intimamente ligada ao
serviço, porque brota da relação de amor fraterno,
da comunhão e do pão partilhado.

VOCAÇÃO É GRAÇA

• O texto iluminador para o Ano Vocacional vem recordar que a
origem, o centro e a meta de toda a vocação e missão é a
PESSOA DE JESUS;
• O seguimento nasce de um chamado, que acontece na
normalidade da vida, pois ninguém está preparado. O
discipulado não consiste em aderir uma ideia, mas em seguir
uma PESSOA, é estar com Cristo e acompanha-lo, para
compartilhar a sua vida e ser enviado a testemunhar essa
experiência.
• Vocação é MISTÉRIO: do chamado de Deus unido a acolhida
humana. Acontece um milagre que é ao mesmo tempo
felicidade, comunhão e missão.

VOCAÇÃO É MISSÃO

“Corações ardentes, pés a caminho!”
(cf. Lc 24, 32-33)
• Deus está agindo na história e o faz somente quando nos
chama, mas durante todo o caminho vocacional que segue
como graça. Tudo é graça, Deus nos conduz!
• Pés a caminho! É preciso acolher atitudes básicas que
dão vida a resposta e gera cultura vocacional nos nossos
ambientes.
• 1. A formação da consciência, a sensibilidade aos valores
espirituais e morais;
• 2. A promoção e a defesa dos ideais de fraternidade, do
caráter sagrado da vida, da solidariedade social e da
ordem civil.

Maria, Mãe, Mestra e Discípula
Missionária, continua nos ensinando a
ouvir o Evangelho da Vocação e a
responder com alegria!
Que o Ano Vocacional
que se inicia em
novembro seja um tempo
de um verdadeiro
despertar! Despertem o
mundo, nos pediu o Papa
Francisco.

FONTE

OBRIGADO!!!!

Brasília, 23 de julho de 2022
Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad

