
 

 

 

“Amados e chamados por Deus”, esse é o tema e “És precioso aos 

meus olhos… Eu te amo.” (Is 43,4) é  o lema do mês vocacional em 2020.  

Queremos  divulgar e pedir que em nossas paróquias a reflexão 

vocacional seja intensa e frutuosa. 

Estamos todos enfrentando um tempo desafiador. A pandemia alterou 

nossa rotina e tem gerado muitos problemas. Muitas pessoas estão 

desanimadas, angustiadas e perdem o rumo de suas vidas. A (re)descoberta 

do amor profundo de Deus por cada um de nós e nossa resposta ao seu 

convite para o serviço aos irmãos são a grande oportunidade para 

(re)encontramos o rumo de nossas vidas.  

 A Igreja tem uma missão decisiva neste contexto. Temos a fé que faz toda a 

diferença. Nós encontramo-nos com Cristo e sentimo-nos verdadeiramente amados 

por Ele. Ele olha-nos com ternura e valoriza-nos pelo que somos e também pelo que 

podemos contribuir para um mundo melhor.  

 Por isso, não podemos nos omitir. Todos os batizados são agentes que pelo 

próprio testemunho de vida e pelo esforço evangelizador, também são animadores 

vocacionais. A reflexão vocacional é urgente e importante para anunciar Jesus Cristo 

e para que as pessoas reencontrem o sentido da vida. 

 Sabemos que estamos bastante limitados em nossa ação pastoral... Contudo, 

pelo que já constatamos, a criatividade e o espírito de serviço de toda Igreja nas 

muitas ações e reflexões têm feito a diferença. Dessa forma, e sabendo que não 

poderemos ter nossos encontros vocacionais presenciais, pedimos que sejam 

promovidas atividades e formas de acompanhamento dos vocacionados.  

O Serviço de Animação Vocacional de nossa Arquidiocese preparou 

uma Hora Santa Vocacional, alguns subsídios para as equipes de liturgia 

com preces e comentários para cada final de semana e vai divulgar 

pequenos vídeos com testemunhos vocacionais para serem repassados. Esse 

material será repassado por meio dos centros regionais e pela página do 

Facebook do SAV Arquidiocese de Mariana. Além disso, estamos nos 

organizando para conseguir manter os grupos de apoio aos jovens no seu 

processo de discernimento vocacional e divulgando iniciativas, como a 

Quarta Vocacional, promovida pelo Seminário de nossa Arquidiocese. 

Que não nos falte esforço, sabedoria, criatividade e fé! 

Que Maria, Mãe dos vocacionados, nos abençoe sempre! 

 

Fraternalmente, 

 

Pe. Thiago José Gomes – Assessor do Serviço de Animação Vocacional  
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