
Corações ardentes, pés a
 cam

inh
o" 

Corações ardentes, pés a
 cam

inh
o" 

(cf
. Lc

24
-32

-33
)

(cf
. Lc

24
-32

-33
)

""

PASTORAL VOCACIONAL
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL



EXPLICAÇÃO DO
LOGO | ARTE DO ANO
VOCACIONAL DO BRASIL
CRIADO PELO PE. REINALDO LEITÃO 



OBJETIVO GERAL DO 3º ANO VOCACIONAL DO BRASIL

O 3º Ano Vocacional do Brasil tem o objetivo de
promover a cultura vocacional nas comunidades
eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que
sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino
de Deus. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ANO VOCACIONAL

1 - Cultivar uma sensibilidade vocacional que favoreça a
compreensão de "que toda a pastoral é vocacional e toda a
espiritualidade é vocacional" (ChV, 254).

2 - Aprofundar a Teologia da Graça e da Missão dentro da
pedagogia vocacional, de maneira que esta gere discer-
nimento e respostas concretas ao chamado divino, com
liberdade e responsabilidade.

3 - Fortalecer a consciência do discipulado missionário de
todos os batizados e batizadas, levando-os a reconhecer e
assumir a identidade vocacional da vida laical como uma
forma própria e específica de "viver a santidade batismal a
serviço do Reino de Deus" (DAp, 184).



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ANO VOCACIONAL

4 - Acompanhar cada jovem, de modo personalizado, em
uma maior proximidade e compreensão, favorecendo seu
protagonismo e impulsionando-o ao serviço generoso e à
missão (cf. ChV, 30).

5 - Despertar vocações à vida consagrada e ao ministério
ordenado, acompanhando-as em um processo de formação
integral, para que sejam sempre fiéis ao seguimento de
Jesus e à missão de servir com alegria, em comunhão,
tornando visível  o Reino de Deus, de vida plena para todos.

6 - Intensificar a prática da oração pelas vocações em todos
os âmbitos: pessoal, familiar e comunitário.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ANO VOCACIONAL

7 - Fomentar, nos âmbitos regional, diocesano e paroquial,
um serviço de animação vocacional articulado, com a
criação e consolidação de Equipes Vocacionais Paroquiais
(EVPs) e Diocesanas, dentro de uma pastoral orgânica,
sinodal, envolvendo todas as vocações.

Os objetivos do Ano Vocacional visam, em síntese,
transformar "as sombras de um mundo fechado" em um
"mundo aberto", onde a solidariedade, o diálogo e o amor
sejam uma constante.



EQUIPE DO ANO VOCACIONAL NA DIOCESE



ORAÇÃO

LINHAS DE AÇÃO NA DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

- Rezar a Oração pelas Vocações nas Missas, sobretudo aos
finais de semana. Pode ser junto às preces dos fiéis ou antes
da bênção final.

- Organizar uma programação de terços vocacionais, vigílias,
adorações ao Santíssimo e caminhadas, rezando pelo
despertar e cultivo vocacional em cada comunidade e
paróquia.



FORMAÇÃO
LINHAS DE AÇÃO NA DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

- Organizar retiros para lideranças em âmbito paroquial ou
de Região Pastoral, tendo como fonte a Teologia e
Espiritualidade Vocacional.

- Criar ou ampliar a Pastoral dos Coroinhas, em todas as
paróquias.

- Criar ou ampliar as Equipes Vocacionais Paroquiais (EVP),
em todas as paróquias.

- Realizar ações nas escolas das redes de ensino público e
privado, tais como a formação de professores e bate-papos,
além de outras atividades, que sejam instrumento de auxílio
à construção do projeto de vida dos adolescentes e jovens.



CHAMADO E ACOMPANHAMENTO

LINHAS DE AÇÃO NA DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

- Criar ou apoiar os Grupos Vocacionais em todas as sete
Regiões de Pastoral.

- Enviar jovens para os Encontros Vocacionais para a vocação
sacerdotal e consagrada.

- Intensificar a campanha do projeto "Vinde e Vede", para
jovens que já tenham finalizado o Ensino Médio e busquem
discernimento vocacional.



COMUNICAÇÃO E REDES SOCIAIS

LINHAS DE AÇÃO NA DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

- Desenvolver os materiais impressos e digitais para fazer a
campanha de comunicação do Ano Vocacional chegar às
comunidades e paróquias, com conteúdo online e offline.

- Criar e veicular, nas redes sociais da Diocese e da Pastoral
Vocacional, vídeos com testemunhos vocacionais de
homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, como fonte de
inspiração.

- Em sintonia com os veículos de imprensa da Região,
produzir matérias e reportagens para levar o Ano Vocacional
ao conhecimento da sociedade.



CRONOGRAMA INICIAL DE ATIVIDADES DO
ANO VOCACIONAL DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

17 de novembro:

20 de novembro:
10h: Coletiva de Imprensa

17h: Encontro de formação
e bate-papo, na Catholica
Domus

19h: Missa de abertura,
na Catedral Diocesana,
presidida por Dom José
Gislon

27 de novembro:

29 de novembro:

18h: Missa de abertura do
jubileu centenário da
primeira ordenação em
Bento Gonçalves, no
Santuário Santo Antônio

08h30min: Encontro de
formação para os professores
de Ensino Religioso, no
Centro de Pastoral



CRONOGRAMA INICIAL DE ATIVIDADES DO
ANO VOCACIONAL DIOCESE DE CAXIAS DO SUL

03 de dezembro:

Para 2023, há previsão
de duas ordenações,
uma presbiteral e outra
diaconal

08h30min: Conselho
Diocesano de Pastoral com a
temática do Ano Vocacional

Agosto: Mês das
Vocações e Jornada
Diocesana da Juventude
12 de outubro de 2023:

14 de outubro de 2023:

43º Encontro Diocesano de
Zeladoras e Zeladores de
Capelinhas

7º Encontro Diocesano de
Coroinhas



MATERIAIS PRODUZIDOS PELA DIOCESE DE CAXIAS
DO SUL PARA O ANO VOCACIONAL

SANTINHO
COM A
ORAÇÃO PELAS
VOCAÇÕES



MATERIAIS PRODUZIDOS PELA DIOCESE DE CAXIAS
DO SUL PARA O ANO VOCACIONAL

CAMISETAS
NAS CORES
BRANCA E
BORDÔ



MATERIAIS PRODUZIDOS PELA DIOCESE DE CAXIAS
DO SUL PARA O ANO VOCACIONAL

CALENDÁRIO
VOCACIONAL



MATERIAIS PRODUZIDOS PELA DIOCESE DE CAXIAS
DO SUL PARA O ANO VOCACIONAL

BANNERS



PASTORAL VOCACIONAL
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL


