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Vocação deriva do verbo no 
latim “vocare” que significa 
“chamar”. A vocação é uma 
inclinação para exercer uma 
determinada profissão ou 
um talento (aptidão natural) 
para executar algo. Seu 
sentido original expressa 
um chamado espiritual para 
que as pessoas sigam uma 
religião ou uma missão divina 
destinada a alguns cristãos 
para exercerem o sacerdócio.  
A vocação sacerdotal, por 
exemplo, é vista como um 
chamado de Deus por aqueles 
que se sentem inclinados 
a exercerem o ministério 
paroquial. Já a vocação 
profissional é formada por um 
conjunto de aptidões naturais 
e interesses específicos do 
indivíduo que o direcionam 
na escolha de uma profissão. 
Assim, a vocação como 
chamado e dom de Deus 
está intimamente ligada ao 
nosso existir como pessoa 
humana, dando um sentido 
diferente em nossas vidas, 
imprimindo em cada individuo 

Vocação como chamado, como dom de deus!
a capacidade de se completar 
e de se realizar como agente 
de transformação.  Àqueles 
a quem foi dada a graça 
e o dom de colaborar com 
Deus na obra da criação, 
tornam-se pais, formam uma 
família, participam da primeira 
comunidade cristã, seu lar 
e igreja doméstica (CIC-
1655). Assim, realizam-se 
neles a vocação com uma 
responsabilidade imensa no 
sentido de criar, educar e 
formar os filhos que Deus 
lhes confiou. A vocação para 
o matrimônio (CIC-1603) está 
inscrita na própria natureza 
humana do homem e da 
mulher, conforme saíram da 
mão do Criador.  Mas vocação 
também inclui os aspectos 
sobrenaturais - é Deus quem 
chama e espera resposta – 
lembrando que vocação é 
antes de tudo, dom de Deus: 
“Antes mesmo de te formar 
no ventre materno, eu te 
conheci; antes que saísses 
do seio, eu te consagrei. 
Eu te constituí profeta para 

as nações” (Jr 1,4-5) e é 
também dom para a Igreja. 
Um bem para o vocacionado 
e para sua missão.  Embora 
a vocação surja de um 
chamado de Deus, Ele o faz, 
normalmente, por meio de 
caminhos ligados à realidade 
em que vivemos, com nossa 
história, nossas limitações, 
qualidades e defeitos. É 
Deus quem vai permeando 
sua presença real na vida 
de cada um. Este caminhar 
incessante e a constante 
presença de Deus é que nos 
faz perceber seu chamado. 
O chamado é Dele, mas a 
resposta pertence sempre 
àquele a quem Ele chama. 
A vocação é por assim 
dizer, um sonho que Deus 
vai acalentando em seu 
coração na procura de quem 
transformar e transforma 
a quem o encontrar. Na 
vocação diaconal não deve 
ser diferente. Deus lança um 
olhar sobre todas as nossas 
limitações e fraquezas, sobre 
nossa história e realidades, 

qual idades e defei tos e 
nos convida a servi-lo e o 
elemento que mais caracteriza 
a espiritualidade diaconal é 
a descoberta e a partilha do 
amor de Cristo-Servo “Quem 
quiser tornar-se grande 
entre vós, torne-se o vosso 
servo, da mesma forma 
como o Filho do Homem, 
que não veio para ser 
servido, mas para servir e 
dar a sua vida em resgate 
de muitos” (Mt 20,26-28).  
Portanto, na vivência do 

sacramento do Matrimônio 
e da Ordem, o diácono é 
chamado a construir uma 
espiritualidade profunda, 
envolvendo a família na 
construção do Reino de 
Deus.

Oração pelas Vocações
Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar 
em nossos ouvidos o teu forte e suave convite:  
“Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, 
que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho  
e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe 
não se perca por falta de operários. Desperta as nossas 
comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser 
serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino, na 
vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não 
pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade dos 
nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos 
nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens  
para o ministério pastoral na tua Igreja. Senhor da messe 
e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu 
povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do 
Evangelho, ajuda-nos a responder “sim”. Amém.
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