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O Batismo é a fonte de todas 
as vocações, pois ele nos 
torna participantes da mesma 
missão de Jesus. É o pró-
prio Jesus que declara sua 
missão: “Eu devo anunciar 
a Boa Nova do Reino de 
Deus.” (Lc 4, 43). Evangelizar 
é anunciar o amor de Deus, 
dar o nosso testemunho e 
irradiar a todos os valores do 
evangelho. Aquele que é evan-
gelizado passa a evangelizar. 
Do encontro dos que acolhem 
a palavra de Cristo nasce à 
comunidade cristã, também 
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evangelizadora, missionária, 
comunicadora do Reino e da 
salvação que vem de Deus. 
Imaginem uma vela, para ilumi-
nar ou para aquecer, a vela tem 
que se derreter; para clarear o 
caminho das pessoas, ela tem 
que se doar. E por mais doloro-
so e desgastante que isto seja, 
ela nunca apaga sua chama, 
nunca desanima, nem perde a 
esperança. Assumir sua missão 
é responder ao chamado de 
Deus, quanto mais nos doamos 
e nos entregamos aos outros, 
mais tomamos consciência de 

nós mesmos, de nossas poten-
cialidades, de nossos dons e 
nos realizamos como pessoa. 
A exemplo disto, no dia 31 de 
agosto deste ano, aconteceu 
em Piracicaba o FestVoc 2014 
- Festival Vocacional Diocesa-
no, organizado pelo Serviço de 
Animação Vocacional e o Setor 
Juventude de nossa diocese. 
Muitos jovens, adolescentes e 
crianças de várias paróquias se 
reuniram para apresentar traba-
lhos artísticos de evangelização 
sobre o Tema: “Chamados 

a abraçar a cruz” e Lema: 
“Toma sua cruz e siga-me”. 
Nossa paróquia foi represen-
tada na modalidade dança, 
pelo grupo Encontrar-Te e 
ficou em 4º lugar, e na moda-
lidade poesia, pela Pastoral 
dos Acólitos e Coroinhas, 
alcançou o 1º lugar mais os 
prêmios de melhor figurino 
e maquiagem. Todos os par-
ticipantes doaram-se como 
velas acesas que iluminam a 
vida de nossa comunidade. 
Que nossa resposta ao cha-

mado de Deus à missão nos 
transforme em luzes radiantes 
de vida em abundância e 
para sermos um importante 
sinal a despertar a atenção 
de crianças, jovens e adultos. 
Assim aconteceu com Jesus 
Cristo, assim deve acontecer 
conosco também!

Foi realizado na Paróquia 
Santa Bárbara nos dias 12 e 
13 de setembro, o Encontro 
de An imação Vocac iona l 
voltado a coroinhas, acólitos, 
crismandos e catequistas. A 
formação foi conduzida pelos 
seminaristas José Geraldo e 
Rodrigo Françóia que trabalham 
com Animação Vocacional 
juntamente com o Padre 
Claudemir da Silva, articulador 

Encontro de Animação Vocacional

d i o c e s a n o  d a  P a s t o r a l 
Vocacional. Na sexta-feira, 
ele foi voltado aos catequistas 
da dimensão catequét ica 
(Batismo, Eucaristia, Crisma e 
Adolescentes). Já no sábado, 
primeiramente o encontro foi 
voltado aos coroinhas e acólitos 
e depois, aos jovens. “O trabalho 
que desenvolvemos parte 
do principio que a vocação, 
primeiramente, é o chamado 

a vida e Deus 
chama todos a 
vida. Dentro desta 
perspectiva do 
chamado de Deus 
em nossa vida é 
que nós devemos 
estar atentos de 
fato aquilo que 
é a necessidade 
da Igreja. Nem 
s e m p r e  a 
vocação é direta 
p a r a  a q u e l e s 
que querem ser 
padres ou seguir 

a vida religiosa, mas sim a 

vocação no sentido de abraçar 
a causa do reino e dentro 
do que Deus chama possa 
contribuir com o meu jeito 
de ser, o meu modo e o que 
aprendi para a construção 
do reino”, comentou o padre 
Claudemir. Em relação aos 
encontros feitos em separado, 
o pároco também explicou que 
a maneira de se trabalhar é 
diferente. “A gente vai direto aos 
grupos, pois conseguimos falar 
mais diretamente a realidade 
de cada um. Não um contexto 
geral, mas especifico, como por 
exemplo, o encontro de acólitos 

e coroinhas, porque é um 
chamado e eles atenderam, por 
isso desenvolvem o trabalho 
nas celebrações eucarísticas 
ajudando o padre”, afirmou. 
O Encontro teve palestras e 
como base, os escritos do 
padre italiano Amadeu Cencini 
que fala da vocação, como no 
livro “Quando Deus chama”, 
que trata sobre a vocação.
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