Vocação

Coordenação Diocesana da
Pastoral Vocacional (PV)
e Serviço de Animação Vocacional (SAV)

Pensar em vocação é descobrir o mais profundo da nossa existência. Afinal, de onde
viemos, para onde vamos e por que caminhamos? A nossa certeza é de que a resposta ao chamado de Deus constrói um caminho de entendimento. Neste ano, a Igreja
no Brasil está em comunhão com os 300
anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por isso, neste Mês Vocacional, nosso tema é “Como a jovem de
Nazaré, discípulos e missionários” e nosso
lema “Eis-me aqui, faça-se” (Lc 1,38). Que
possamos refletir sobre o “sim” de Maria ao
chamado de Deus e, como ela, aprender a
discernir a voz do Pai.

Diocese de Colatina
R. Santa Maria, 350 – Edifício João Paulo II,
Centro, Colatina (ES)
Tel.: (27) 2102-5000
www.diocesedecolatina.org.br

Oração pelas
Vocações

A cada etapa da vida, somos convidados a viver
o chamado de Deus e a sermos autênticos em
todas as nossas relações. Antes de responder a
uma vocação, temos que conhecer bem a nós
mesmos! Depois, vamos cultivar a vocação específica e desenvolver nossos carismas e dons.
Nossa comunidade de fé tem papel fundamental
nesse discernimento. Ela deve ajudar a nos descobrir na relação com o outro e com nós mesmos. Por isso, a comunidade é chamada a ser
vocacionada, entendida de sua missão e continuadora do anúncio do Reino.
A nossa Igreja dedica-se com especial atenção
às vocações. Seja ela matrimonial, leiga, religiosa, sacerdotal... toda a Igreja se entende vocacionada e tem, na missão de Jesus, o sentido de
cada vocação.
A Igreja conta com você, porque assim ela fica enriquecida, bela e se molda na diversidade de vocações e carismas que garantem dinâmica à sua ação
evangelizadora. Rezemos pelas vocações, por nossas famílias, por cada sacerdote, pelos religiosos e
religiosas, e incentivemos nossos jovens ao serviço
ministerial da Igreja de Jesus. Ousemos no seguimento a Cristo Jesus! Ele é a nossa força! Ele nos
capacita em nosso “sim” ao seu chamado de amor!

A Associação Amigos do Seminário é também
uma força importante de nossa Diocese para
manter e incentivar as vocações religiosas. Seus
colaboradores ajudam a manter os nossos seminários de portas abertas e seus seminaristas
em contínuo processo de estudo e crescimento
espiritual.

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!

Seja você um Amigo do Seminário rezando pelas
vocações e colaborando mensalmente:
Mitra Diocesana de Colatina
Associação Amigos do Seminário
Conta Corrente: 5.949.052
Agência 0117 - Colatina
Banco Banestes (Banco 021)
Para conhecer melhor nosso trabalho, acesse

www.amigosdoseminario.com

Se você tem o desejo de entender melhor sua vocação, procure-nos. Nossa Diocese se enriquece
com sua valorosa colaboração de incentivo e oração
pelas vocações. Envie sua mensagem para o nosso
e-mail: ecavdiocesana@outlook.com.

(Papa Paulo VI)

