
Agosto – mês vocacional – 2020 

TEMA: Amados e chamados por Deus” e o lema “És precioso aos meus olhos. Eu te amo” 

 

O mês vocacional, instituído no Brasil há quase 40 anos, vem celebrando e homenageando todas as 

vocações no decorrer das semanas de agosto. É uma especificidade de nosso país, graças à 

sensibilidade de tantas pessoas envolvidas naquele contexto de final dos anos 1970 e início de 1980. 

Uma bonita história que merece ser recordada, mesmo que brevemente. 

Durante o mês de agosto, cada uma das semanas, de domingo a sábado, é voltada para um grupo 

específico de vocações, de tal forma que todas sejam contempladas. A terceira semana (de 16 a 22), 

foi voltada para a vocação das pessoas de Vida Consagrada, a Semana Nacional da Vida 

Consagrada, a partir deste ano, é uma novidade no mês vocacional.  

A Província “Nossa Senhora Aparecida”, cuja Pastoral Juvenil Vocacional é animada por Ir. Maria 

Rosemari Azevedo, Conselheira responsável por essa área, em sintonia com a proposta da CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e a CRB (Conferência dos Religiosos do Brasil), não 

obstante a pandemia, em julho iniciou a convocação junto às Comunidades para formar a equipe da 

PJV das PIMC. A reposta das irmãs foi pronta e generosa, possibilitando a realização da primeira 

reunião virtual via ZOOM, dia domingo 26 de julho. No primeiro momento foi para organizar e 

planejar o mês Vocacional, que como no Brasil acontece no mês de agosto. Na primeira e reunião foi 

efetuada a divisão em quatro grupos, sendo que cada grupo trabalhou uma semana, de acordo com a 

vocação correspondente, preparando textos com momentos de oração. A proposta foi enriquecer o 

subsidio que a CRB apresentou, com textos de São Luís Orione e partilha do carisma Orionita.  

A utilização da tecnologia foi de suma importância nesse período de isolamento social, para a 

realização de um trabalho dialogado e com a participação de todas. Contribuiu para um trabalho muito 

bonito, reflexivo e diversificado, voltado para o carisma e o tema vocacional deste ano que é Síntese 

da Semana da VRC com o tema: Amados e chamados por Deus” e o lema “És precioso aos meus 

olhos. Eu te amo”. 

O material que enviado às, aos leigos e pastorais, consistiram em: Lectio Divina, adoração, terços, 

live e vídeos, todos muito ricos em conteúdos essenciais para nós como Congregação. Esse material 

tem chegado às comunidades e a diversas famílias, através das redes sociais que impulsiona na 

divulgação. 

Aproveitando, também, os ricos temas oferecidos pela Conferência dos Religiosos do Brasil via live, 

destinados, especialmente à Formação Permanente, no decorrer da Semana da Vida Consagrada, as 

Comunidades foram incentivadas a participarem. 

Com esse mesmo ritmo a Equipe deseja dar continuidade ao trabalho em prol das vocações e da 

divulgação do carisma na nossa missão diária como PIMC, porém, com  um trabalho em conjunto 

que envolva cada uma das irmãs, levando em conta sua experiência e trabalho vocacional, para 

enriquecermos a nós mesmas e os demais que nos cercam. 

Queremos nos tornar cada vez mais “um só coração e uma só alma” para dar aos jovens a 

possibilidade de discernir a vocação e realizar a vontade de Deus em sua vida. 
 
 
São Paulo/SP, 22 de agosto de 2020 
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