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Vocacionados ao amor!

Quando se fala de vocação,
logo se nos remete a uma
vocação na dimensão religiosa,
a um chamado por Deus para
ser seu servidor, num sentido
de conduzir e servir a uma
comunidade. E tudo isso é
verdade, porém, não só. A raiz
da palavra vocação advém do
latim “vocare”, que significa
chamado. A pessoa se sente
assim como que impelida
a realizar e a se mergulhar
na dimensão contida nesta
palavra. No entanto, queremos
hoje reﬂetir sobre o chamado
que Deus faz a cada um de nós,
independentemente de nosso
estado civil e ou religioso. O
chamado à santidade. E aqui
podemos ter uma visão da

santidade, no sentido da pureza
de nossas ações, mas também
no sentido da misericórdia. Uma
visão do Deus que é Santo e do
Deus que é Misericórdia. Uma
dimensão de nosso batismo, por
meio do qual se torna possível
o chamado à santidade. Dessa
forma, lembrando o que disse
o Papa Francisco “devemos ter
bem presente que a santidade
não é algo que nos propomos
sozinhos, que nós obtemos
com as nossas qualidades e
capacidades. A santidade é um
dom, é a dádiva que o Senhor
Jesus nos oferece, quando nos
toma consigo e nos reveste de Si
mesmo, tornando-nos como Ele
é”. Eis que, verdadeiramente, a
santidade é o rosto mais bonito

da Igreja, o aspecto mais belo.
Pedro (conf. 1Pe 1,15-16)
nos ensina para que fomos
chamados. “Antes, como é
santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós,
em todo o vosso proceder. Pois
está na Escritura Sereis santos
porque eu sou santo”. Então há
um convite que nos chega do
próprio Deus para que todas
as nossas atitudes exalem o
perfume da santidade. Nossa
vocação de filhos, portanto,
é imitarmos a santidade do
Pai. Mas, sabemos que, entre
meio a este chamado, existem
as nossas fragilidades e
fraquezas humanas. Disto nos
vem recordar São Paulo em
2Cor 12,10 “... Pois quando
eu me sinto fraco, é então
que sou forte”. Ao que o
próprio Senhor nos responde
“Basta-te a minha graça” (2Cor
12,9). Já em Lc 6,36, temos a
vocação à misericórdia: “Sede
misericordiosos como vosso
Pai é misericordioso”. Lucas,
assim, vê a santidade em
termos de misericórdia. Ser
santo, isto é o chamado, a
vocação, nesta outra dimensão
do Amor do Pai, é buscar a

programaÇÃo da semana da famÍlia
09/08 Domingo Missa 19h.
Tema: Gerados no amor de Deus e enviados a manifestá-lo aos outros
Pe. Jucimar
10/08 Segunda-Feira Missa 19h30
Tema: Sexualidade, Dom de Deus
Adenilson/ Paula
11/08 Terça-Feira Celebração 19h30
Tema:Homem e mulher construindo um matrimônio santo
(*) Dinâmica I -Aliança
Diác. Edson Reame e Espôsa
12/08 Quarta-Feira Celebração 19h30
Tema: Criando o futuro
Diác. Marcos Canobre e Espôsa
13/08 Quinta-Feira Celebração 19h30
Tema: Todo amor dá frutos.
Diác. Diác. Silvio Plotegher e Espôsa
14/08 Sexta-Feira Celebração 19h30
Tema: Família, esperança de Deus para o mundo
(*) Dinâmica II — Então a luz entra no mundo
Diác. Luiz Scarazzatti e Espôsa
15/08 Sábado Missa 19h
Tema: Igreja, Mãe e Mestra: vida e a missão da Igreja Doméstica
Pe. Jucimar

libertação e a vida para o nosso
próximo. Não se trata tanto
de uma preocupação consigo
mesmo, talvez entendida
como perfeição, mas uma
preocupação que sai do meu
eu e vai ao encontro do outro.
Nesse sentido, é a vocação do
preocupar-se, a vocação do
partilhar, a vocação do doarse. “Quem se preocupa com o
outro está cheio de Deus. Na
verdade o endereço do Deus
da santidade está no coração
daquele que precisa do nosso
amor, da nossa caridade, ou
seja, da nossa misericórdia
capaz de ajudá-lo a ter mais vida,
a ser mais gente, a viver aquilo
que ele realmente é: imagem e
semelhança de Deus, templo
vivo do Espírito Santo de Deus”,
conforme (Dom Manuel Messias
de Oliveira). Eis o convite à

santidade. Eis a nossa vocação,
o nosso chamado. “Aceitemolo com alegria e sustentemonos uns aos outros porque
o caminho para a santidade
não o percorremos sozinhos,
cada qual por sua conta, mas
juntos, no único corpo que é
a Igreja, amada e santiﬁcada
pelo Senhor Jesus Cristo.
Vamos em frente com ânimo,
neste caminho da santidade”,
conforme nos ensina o Papa
Francisco.
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