PASTORAL VOCACIONAL NA PRESENÇA ESCOLÁPIA GV
1. A PASTORAL VOCACIONAL
“Jesus lhes disse: ´Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de gente´.
Imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram.” (Mateus 4, 19-20).

1.1. A Pastoral Vocacional é uma ação pastoral que visa despertar todos os batizados para a vocação humana,
cristã e eclesial, ajudando-os a descobrir ou discernir os sinais indicadores do chamado de Deus em suas
vidas, em atitude de serviço.
1.2. Dimensão comum e específica. Pelo Batismo, todos os cristãos participamos da vocação cristã comum
para seguir Jesus Cristo e viver o Evangelho, participando da Igreja, comunidade de fé, e construindo o
Reino de Deus na terra. O Espírito Santo derrama dons e carismas diversos no coração dos fiéis e é por
isso que existem vocações específicas diversificadas, que se complementam. Podem-se destacar as
seguintes: sacerdócio ministerial ou ministérios ordenados (diácono, presbítero e bispo), vocação laical
(família, profissão, voluntariado, causas sociais pela justiça e pela paz); vocação à vida consagrada (vida
religiosa e outras, acolhendo um carisma fundacional dentro de uma congregação religiosa, a serviço do
Evangelho, em sintonia com a missão da Igreja, abraçando a missão do grupo religioso com o qual se
identifica). A pastoral vocacional contempla a vocação comum que deriva do Batismo e as específicas,
cuidando de forma especial o chamado à vida consagrada e aos ministérios ordenados.
1.3. Objetivos da Pastoral Vocacional
Geral: Animar a Pastoral Vocacional nas comunidades cristãs, cuidando da cultura vocacional como lugar para
cultivar as vocações a serviço da evangelização e do Reino de Deus.
Específicos:
- Impregnar o Movimento Calasanz (catequese, liturgia e vida cristã) da dimensão vocacional, de forma que o
chamado do Senhor ecoe e se faça ouvir em cada etapa e momento do processo.
- Promover encontros vocacionais, especialmente com adolescentes e jovens.
- Provocar nos jovens o questionamento pelo sentido da vida e pela vocação de serviço.
- Articular a Pastoral Vocacional da presença com a Pastoral Vocacional Escolápia, para se auxiliar mutuamente, nos
níveis programados por ambas as partes.
- Envolver a Fraternidade na Pastoral Vocacional da Presença.
- Formar os agentes da PV e os animadores dos grupos de fé.

2. PROJETO E EQUIPE
Os trabalhos da equipe orientam-se pelas Linhas de Ação do Capítulo da Província Brasil e Bolívia.
3. ORGANIZAÇÃO
Coordenação: Religioso Escolápio.
Equipe de Animação Vocacional: agentes de diversas pastorais.
Serviços: Secretaria
Comunicação: cadastro, convocação, agenda, notícias.
Logística dos encontros: tema, materiais diversos, dinâmicas, animação e alimentação.
Recursos: As comunidades cristãs custeiam os encontros.
Parcerias: Catequese de Crisma e Pastoral da Juventude.
4. PROGRAMAÇÃO DOS ENCONTROS
PROGRAMAÇÃO ANUAL DA PASTORAL VOCACIONAL
4.1 A partir de fevereiro: Reunião Preparatória para o 1º Encontro que acontece, geralmente em abril, após o 1º
Domingo da Páscoa.

Despertar - tem como objetivo despertar, no jovem, a curiosidade vocacional no que diz respeito à sua vida e à
missão, especialmente, à missão escolápia.
Público alvo: Crisma 2 e grupos de jovens da Presença GV.
Local: Recanto ou Centro Itaka.
Tempo do encontro: Uma manhã.
Estrutura: Equipe de leigos da PV organiza a infraestrutura e os religiosos escolápios, as palestras de formação.
4.2 Abril: Encontro Despertar. Avaliação do encontro.
4.3 Final do 1º semestre: Reunião Preparatória para o 2º encontro, que acontece, geralmente, no domingo que antecede
a Semana de Calasanz.
Vocações e Gerações – tem como objetivo apresentar aos jovens os diversos estados de vida e testemunhos
vocacionais, sensibilizando-os e motivando-os na participação eclesial. Convidam-se os vocacionados escolápios,
religiosos e leigos, para testemunharem sobre sua vocação e missão.
Público alvo: Crisma 2 e grupos de jovens da Presença GV.
Local: Recanto.
Tempo do encontro: Um dia.
Estrutura: Equipes da PV, da PJ e Pastoral do colégio organizam a infraestrutura, lista dos convidados das diversas
pastorais, espiritualidade, animação, almoço, lazer, entre outros.
4.4 Agosto: Encontro Vocações e Gerações.
4.5 Final de agosto: Reunião de Avaliação do encontro V&G.
4.6 Outubro ou novembro: Reunião de Planejamento do próximo ano e Confraternização da Equipe.

5. CRONOGRAMA DOS ENCONTROS
Pela manhã: oração, formação vocacional, reflexão dos grupos e partilha.
Pela tarde: lazer e integração.

