AGOSTO MÊS DAS VOCAÇÕES
.

Somos chamados à Santidade, eis a nossa primeira vocação.
“Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual
nos céus, em Cristo. Nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo para que sejamos santos e sem
defeito diante dele, no amor. Ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus
Cristo conforme a benevolência da Sua vontade para o louvor da sua glória, e da graça com que
derramou abundantemente sobre nós por meio do Seu Filho querido" (Ef 1,3-6).
“Em Cristo recebemos nossa parte da herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz
segundo a Sua vontade. Em Cristo ouvimos a Palavra da verdade, o evangelho que nos salva.
Em Cristo, pela fé, fomos marcados com o selo do Espírito Santo, garantia da nossa herança”.
Sejamos pela graça de Deus, santos e irrepreensíveis
Equipe Virgem Peregrina da Família

O mês de agosto é dedicado em especial às vocações.
Neste mês a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um mês
voltado para a reflexão e a oração pelas vocações e os ministérios, de forma a pedir a Deus sacerdotes
que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão e unidade no seio da Igreja.

"Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi ..."
(Jo 15,16)

Instituído na 19ª Assembléia Geral da CNBB em 1981, o Mês Vocacional tem como objetivos
conscientizar as comunidades da responsabilidade que elas compartilham no processo vocacional.
Presente na maioria das paróquias, a Pastoral Vocacional tem buscado celebrar este mês com
animação e criatividade tendo sempre por fim suscitar novas vocações.
Durante o mês cada domingo é reservado para a reflexão e celebração de uma determinada vocação:

*

Primeiro Domingo – Vocações Sacerdotais – Dia do Padre

No primeiro domingo do mês vocacional celebramos o Dia do Padre inspirado pela festa de S. João
Maria Vianney, patrono do clero. O ministério sacerdotal está a serviço de todos os
demais serviços na vida Igreja. A pessoa do padre tem um valor muito grande para a
comunidade uma vez que a ele foi confiada a missão de evangelizar. O sacerdote
age em nome de Cristo e é seu representante dentro daquela comunidade. Ao
padre compete ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade.
Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal de unidade e contribuir para a
edificação e crescimento da comunidade de forma que ela torne-se cada vez mais
atuante
e
verdadeira
na
vivência
do
Evangelho.
Os diáconos são celebrados no dia 10 de agosto, na festa de S. Lourenço. Tendo recebido o

sacramento da Ordem, os diáconos estão a serviço dos padres e bispos, no exercício da caridade e do
anúncio do Evangelho. A presença do diácono é uma grande benção para todas as comunidades.

* Segundo Domingo – Vocação Familiar – Dia dos Pais
Neste domingo celebramos a vocação da família na pessoa do pai. Em tempos
de violência e perda de valores, a valorização da família é essencial para a
sociedade como um todo. A família é chamada por Deus a ser testemunha do
amor
e
da
fraternidade,
colaboradora
da
obra
da
Criação.
O Pai na família é fundamental. Seu papel de educador, em colaboração com a mãe,
é um dos pilares da unidade e bem estar familiar cujos frutos são filhos bem
formados e conscientes do que significa ser cristão e cidadão. O pai é representante
legítimo de Deus perante os filhos e é sua missão conduzi-los nos caminhos de
Cristo, da verdade, da justiça e da paz. Cabe aos pais que o amor, compaixão e
harmonia reinem no lar. Ser pai é buscar um mundo melhor para os filhos e
demonstrar que a família deve sempre ser a base da nossa sociedade.
* Terceiro Domingo – Vocações Religiosas – Dia da Vida Religiosa
No terceiro domingo do mês vocacional, a Igreja lembra dos religiosos. Homens e
mulheres que consagraram suas vidas a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam
carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades com pessoas que buscam
viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhos
vivos do Evangelho.
Perseverantes, os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por meio da oração, das
missões, da educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida
evangélica é plenamente possível de ser vivida, mesmo em mundo excessivamente material e
consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor.
* Quarto Domingo – Vocações Leigas - Dia dos Ministérios Leigos
Neste dia celebramos todos os leigos que, entre família e afazeres, dedicam-se aos
trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como colaboradores dos
padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade
e nas diversas pastorais existentes.
Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da
Igreja e do Reino contribuindo para a caminha e o crescimento das comunidades
rumo a Pátria Celeste. Todo leigo tem um carisma e recebe dons de Deus que são colocados a serviço
do próximo pelo bem de todos. Assumir esta vocação é doar-se pelo Evangelho e estar junto a Cristo
em sua missão de salvação e redenção.
* Dia do Catequista
Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra
neste dia o ministério do Catequista. Os catequistas são, por vocação e missão,
os grandes promovedores da fé na comunidade cristã preparando crianças,
jovens e adultos não só para os sacramentos, mas também para darem
testemunho de Cristo e do Evangelho no mundo.
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