
 Desde agosto de 2014 celebramos no Brasil a Semana Vocacional Marista, por ocasião 
do mês vocacional estabelecido pela CNBB. Em 2020 o Grupo de Trabalho de Animação 
Vocacional da UMBRASIL, definiu como tema: “Desperte-se”; e lema: “Vocação: qual é o seu 
propósito”? Motivados pelos apelos do XXII Capítulo Geral e iluminados pela Palavra de Deus: 
“Disse Jesus: vá e faça o mesmo” (Lc 10,37). Com o texto base esperamos contribuir para a 
reflexão e promoção da cultura vocacional nos ambientes em que atuamos.

 Despertar é estar consciente diante da própria vida e de tudo que a cerca. Estar 
desperto, é viver com o máximo de atenção o momento presente. É a capacidade de estar 
atento diante da realidade que nos toca cotidianamente, e assim, poder ser presença 
significativa onde estivermos.

 Precisamos contar com a graça e presença de Deus para podermos desenvolver cada 
vez mais a nossa capacidade de sermos pessoas integrais, isto é, mais protagonistas dos 
caminhos que assumimos em nossa vida. Muitos são os desafios que enfrentamos durante a 
caminhada, alguns deles se assemelham com os de outros. No entanto, o que a torna diferente 
é o estado de consciência que cada um se encontra e isso possibilita um novo jeito de olhar e 
acolher a realidade. A perspectiva em que eu olho a realidade me dá a possibilidade de como 
reagir diante dos fatos ocorridos.
 
 “O Senhor DEUS [...] Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que 
ouça, como aqueles que aprendem” (Is 50,4). Isto é quando estamos conscientes de que para 
além do nosso despertador matinal, existe um Ser que é maior do que nós e que nos concede 
por infinita bondade o despertar para um novo amanhecer. Ele nos desperta para escutar com 
ouvidos atentos a sua mensagem de cuidado para com as suas criaturas. Como mensageiros da 
boa nova, precisamos levar palavras benditas a todos que encontrarmos pelo caminho. 

 É preciso despertar nas juventudes um desejo maior para vivenciar o essencial que vida 
nos proporciona cotidianamente e aí se encontrar a felicidade, pois essa é a maior busca do ser 
humano. Pensar o Projeto de Vida é um excelente caminho para perceber a vida, esse grande 
dom que Deus nos deu e assim, poder recordar e avaliar as experiências e perceber-se como 
responsável pela nossa história, embora contamos com muita gente pelo caminho.   

1. DESPERTAR 



 Quem não quer ser feliz? A felicidade consiste em saber administrar as diversas 
circunstâncias da vida, as alegrias e tristezas, desafios e crises. Está mais relacionada com um 
estado consciente de espírito, do que das circunstâncias favoráveis. Precisamos cultivar 
valores que nos dão sentido para viver e ser feliz. Já dizia, Sêneca “Quando se navega sem 
destino, nenhum vento é favorável”. Precisamos navegar tendo o horizonte como ponto de 
chegada, mas é necessário muita atenção com tudo que vemos pelo caminho para não nos 
perder do objetivo principal e ao mesmo sabendo que a felicidade não se encontra no ponto final 
da caminhada, mas em tudo que se contempla pelo caminho. A nossa existência é a caminhada 
que merece toda a nossa atenção e cuidado para não nos afastarmos do essencial. 

 Para início de conversa.... Que sentido tem viver? Para onde estou conduzindo a minha 
vida? Para onde quero ir? Como encontro sentido na minha vida? O que a vida espera de nós? 
Consigo perceber que os desafios são oportunidades de superação em minha vida? O que estou 
fazendo com o que fizeram de mim? 

 Essas são perguntas frequentes, fundamentais e profundas. O sentido da vida é que 
move o ser humano e a busca por respostas é o que motiva a caminhada. A vida segue em 
constante movimento e as respostas também. Faz-se necessário um constante 
questionamento ao longo do percurso. É possível encontrar essas luzes pelo caminho através 
das experiências, sejam elas no encontro consigo, nas relações de alteridade e no contato com o 
transcendente. Sabendo que toda experiência provoca transformações, o indivíduo possui a 
possibilidade de escolhas e essas escolhas podem apontar algumas direções para seguir. 

 Parafraseando José Saramago: a cegueira é viver no mundo que tenha acabado a 
esperança e o sentido. O ser humano contemporâneo: trabalha, ganha dinheiro, compra 
exageradamente sem necessidade e, aparentemente, se satisfaz momentaneamente. Diante de 
um mundo com crescente realidade de individualismos e indiferença, somos convidados a buscar 
viver a cultura da proximidade, empatia e das relações humanizadoras: responsáveis pelo 
crescimento e desenvolvimento das pessoas, sobretudo porque nos ensina a acolher e respeitar 
o diferente. É através da relação com o outro que construímos uma sociedade pautada no bem 
comum.  

2. DESPERTAR PARA O SENTIDO DA VIDA



 Atualmente, é crescente o número de pessoas que vivem sem esperanças e sem sentido, 
se encontram em um vazio interior. A sociedade do consumo e do constante prazer incentiva a 
viver a fuga das crises, dos dias tristes e das dificuldades, que são naturais para todas as pessoas. 
O sofrimento é inevitável e faz parte da vida. Crescemos muito tecnologicamente e engatinhamos 
humanamente. Segundo Viktor Frankl, a pessoa descobre o sentido na sua vida através da 
realização de um valor. Valores criativos: voluntariado, o seu trabalho, aquilo que se faz pelo 
mundo; valores vivenciais: aquilo que as pessoas acolhem do mundo, arte, amor, música, amizade 
e valores atitudinais, mudar a mim mesmo, já que não posso mudar o mundo.

 O alto índice de suicídio, sobretudo entre os jovens, nos revela que muitas pessoas não 
estão conseguindo conviver com os desafios e crises que encontramos pela frente. Como 
podemos ajudar as juventudes a lidar e a superar essas realidades tão dolorosas? Como podemos 
ajudá-los a encontrar forças para continuarem caminhando? 

 Torna-se cada vez mais necessário, que o jovem tenha mais espaços de acolhida em que 
possa ser escutado e acompanhado. É primordial, encontrar SENTIDO a tudo aquilo que fazemos, 
conscientes do seu SIGNIFICADO, em busca de um PROPÓSITO, para não ficarmos no piloto 
automático. Quando se tem um propósito alicerçado em bases sólidas é mais provável que o 
jovem se relacione com mais segurança frente aos desafios do dia-a-dia. O melhor presente que 
podemos dar para o mundo é a nossa transformação. 

 Para início de conversa.... O que é Vocação à Família? A Vida Religiosa Consagrada ainda 
faz sentido? Profissão e vocação são a mesma coisa? A condição de viver solteiro é vocação? 
O ministério ordenado é relevante hoje? O que é discernimento?

 A narração da vocação de Samuel (cf. 1 Sm 3, 1-21) permite-nos identificar os traços 
fundamentais do discernimento: a escuta e o reconhecimento da iniciativa divina, uma 
experiência pessoal, uma compreensão progressiva, um acompanhamento paciente e 
respeitoso do mistério em ação, um destino comunitário. A vocação não se impõe a Samuel 
como um destino a suportar; trata-se duma proposta de amor, um envio missionário numa 
história de quotidiana confiança mútua. Toda vocação é um encontro sincero consigo e uma 
resposta de amor à Deus e ao mundo. 

3. DESPERTAR PARA A VOCAÇÃO E PROFISSÃO



 Como no caso do jovem Samuel, assim também para cada homem e mulher, a vocação 
– apesar de ter momentos fortes e privilegiados – comporta uma longa viagem. A Palavra do 
Senhor requer tempo para ser entendida e interpretada; a missão, a que ela chama, revela-se 
progressivamente. Os jovens sentem-se fascinados pela aventura duma gradual descoberta de 
si mesmos. Aprendem de bom grado das atividades que desempenham, dos encontros e das 
relações, colocando-se à prova na vida todos os dias. Precisam, porém, de ser ajudados a 
unificar as variadas experiências e a interpretá-las numa perspectiva de fé, superando o risco de 
dispersão e reconhecendo os sinais com que Deus lhes fala. Na descoberta da vocação, nem 
tudo aparece imediatamente claro, porque a fé «“vê” na medida em que caminha, em que entra 
no espaço aberto pela Palavra de Deus» (Francisco, Lumen fidei, n. 9).

 Falar da existência humana em termos vocacionais permite salientar alguns elementos 
que são deveras importantes para o crescimento do jovem: significa excluir que aquela seja 
determinada pelo destino ou fruto do acaso e ainda que seja um bem privado a gerir por conta 
própria. Se, no primeiro caso, não há vocação porque não existe o reconhecimento duma 
destinação digna da existência, no segundo, um ser humano imaginado “sem vínculos” torna-se 
“sem vocação”. Por isso, é importante criar as condições a fim de que, em todas as comunidades 
cristãs, a partir da consciência batismal dos seus membros, se desenvolvam uma verdadeira 
cultura vocacional e um incessante compromisso de oração pelas vocações para o real 
entendimento de que todas e todos são chamados e por isso, precisamos discernir: qual é o 
nosso propósito?

 Muitos jovens são fascinados pela figura de Jesus. A sua vida parece-lhes boa e bela, 
porque é pobre e simples, feita de amizades sinceras e profundas, prodigalizada pelos irmãos 
com generosidade, nunca fechada a ninguém, mas sempre disponível ao dom. A vida de Jesus 
continua a ser, ainda hoje, profundamente atraente e inspiradora; é, para todos os jovens, uma 
provocação que interpela. A Igreja está ciente de que isto se deve ao fato de Jesus ter uma 
ligação profunda com todo o ser humano, porque «Cristo, novo Adão, na própria revelação do 
mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação 
sublime» (Gaudium et spes, n. 22).

 Na verdade, Jesus não só fascinou com a sua vida, mas também chamou explicitamente 
à fé. Encontrou homens e mulheres que reconheceram, nos seus gestos e nas suas palavras, a 
maneira correta de falar de Deus e de se relacionar com Ele, anuindo àquela fé que leva à 
salvação: «Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz» (Lc 8, 48). Mas outros, que O encontraram, foram 
chamados a tornar-se seus discípulos e testemunhas. 



A quem quer ser seu discípulo, Ele não escondeu a exigência de carregar a própria cruz todos os 
dias e segui-Lo por um caminho pascal de morte e ressurreição. E a fé das testemunhas 
continua a viver na Igreja, sinal e instrumento de salvação para todos os povos. A pertença à 
comunidade de Jesus conheceu sempre diversas formas de seguimento. A maioria dos 
discípulos viveu a fé nas condições normais da vida de todos os dias; mas outros, incluindo 
algumas figuras femininas, partilharam a existência itinerante e profética do Mestre (cf. Lc 8, 
1-3); desde o princípio, os apóstolos desempenharam um papel particular na comunidade e 
foram associados por Ele ao seu ministério de guia e pregação.

 Entre todas as figuras bíblicas que ilustram o mistério da vocação, há que contemplar de 
maneira singular Maria. Mulher jovem que tornou possível, com o seu “sim”, a Encarnação, 
criando as condições para que todas as outras vocações eclesiais pudessem ser geradas, Ela 
permanece a primeira discípula de Jesus e o modelo de todo o discipulado. Na sua peregrinação 
de fé, Maria seguiu o seu Filho até aos pés da cruz e, depois da Ressurreição, acompanhou no 
Pentecostes a Igreja nascente. Como Mãe e Mestra misericordiosa, continua a acompanhar a 
Igreja e a implorar o Espírito que vivifica todas as vocações. Assim, é evidente que o “princípio 
mariano” tem um papel eminente, iluminando a vida inteira da Igreja nas suas diversificadas 
manifestações. Ao lado da Virgem, também a figura de José, seu Esposo, constitui um modelo 
exemplar de resposta vocacional. 

 Numerosos jovens vivem a orientação profissional num horizonte vocacional. Não raro 
rejeitam propostas de trabalho aliciantes, porque não estão em sintonia com os valores cristãos, 
e fazem a escolha dos percursos de formação interrogando-se como fazer frutificar os talentos 
pessoais ao serviço do Reino de Deus. O trabalho é, para muitos, uma ocasião para reconhecer 
e valorizar os dons recebidos: assim, os homens e as mulheres participam ativamente no 
mistério trinitário da criação, redenção e santificação.

 As duas recentes Assembleias sinodais sobre a família, de que resultou a Exortação 
Apostólica Amoris laetitia, ofereceram uma rica contribuição sobre a vocação da família, como 
leigas/os comprometidos na Igreja e a cooperação insubstituível que as famílias são chamadas 
a dar no testemunho do Evangelho através do amor recíproco, da geração e da educação dos 
filhos. Ao mesmo tempo que se remete para a riqueza contida nos recentes documentos, 
lembra-se a importância de retomar a sua mensagem para redescobrir e tornar compreensível 
aos jovens a beleza da vocação nupcial.

3.1 DIFERENTES FORMAS DE RESPONDER À VOCAÇÃO



 O dom da vida consagrada, que o Espírito suscita na Igreja, tem um particular valor 
profético enquanto é um jubiloso testemunho da gratuidade do amor. Quando as comunidades 
religiosas e as novas fundações vivem autenticamente a fraternidade, tornam-se escolas de 
comunhão, centros de oração e contemplação, lugares de testemunho de diálogo 
intergeracional e intercultural, bem como espaços para a evangelização e a caridade. A missão 
de muitos consagrados e consagradas, que cuidam dos últimos nas periferias do mundo, 
manifesta concretamente a dedicação de uma Igreja em saída. Não obstante, em certas regiões 
experimente a redução numérica e a fadiga do envelhecimento, contudo a vida consagrada 
continua a ser fecunda e criativa, inclusive através da corresponsabilização de muitos leigos 
que compartilham o espírito e a missão dos diferentes carismas. A Igreja e o mundo não podem 
prescindir deste dom vocacional, que constitui um grande recurso para o nosso tempo.

 A Igreja sempre teve um cuidado especial pelas vocações ao ministério ordenado, 
ciente de que este é um elemento constitutivo da sua identidade para o serviço à vida cristã. Por 
tal razão, sempre reservou uma atenção específica à formação e acompanhamento dos 
candidatos ao presbiterado. A preocupação de muitas Igrejas pela sua diminuição numérica 
torna necessária uma renovada reflexão sobre a vocação ao ministério ordenado e sobre uma 
pastoral vocacional capaz de fazer sentir o fascínio da pessoa de Jesus e da sua chamada a ser 
pastor do seu rebanho. Também a vocação ao diaconato permanente requer maior atenção, 
porque constitui um serviço do qual ainda não foram desenvolvidas todas as potencialidades e 
possibilidades.

 O Sínodo refletiu sobre a condição daqueles que vivem sós (leigos/as solteiros), 
reconhecendo que, sob esta designação, se podem indicar situações de vida muito diferentes 
entre si. Tal situação pode depender de muitas razões, voluntárias ou involuntárias, assim como 
de fatores culturais, religiosos e sociais. Portanto, ela pode expressar uma vastíssima gama de 
percursos. A Igreja reconhece que esta condição, assumida numa lógica de fé e de dom, pode 
tornar-se um dos inúmeros caminhos ao longo dos quais se atua a graça do Batismo e se 
caminha para a santidade a que todos somos chamados.

 Para início de conversa.... Quais são os direitos básicos do ser humano? Champagnat 
viveu com seus direitos resguardado na sua época ou foram violados? Quais são os direitos 
violados hoje na nossa sociedade? Jesus defendia o quê?

4. DESPERTAR PARA OS DIREITOS HUMANOS



 “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.  O trecho do artigo 5° do Estatuto da 
Criança e do Adolescente/ECA (Lei n° 8. 069,1990), que traz o posicionamento do estado 
brasileiro em assegurar a garantia de direitos fundamentais às infâncias e juventudes, já pulsava 
no coração do fundador do Instituto Marista há mais de 200 anos. Marcelino Champagnat, 
depois de testemunhar, quando criança, a arbitrariedade no sistema educacional na França do 
século XVIII e guiado pela fé, deixou de ser expectador das desigualdades e passou a ter como 
missão apostólica tornar Jesus Cristo conhecido, amado e seguido por meio da evangelização e 
educação.

 O legado de Champagnat tomou o mundo e passou a abarcar o compromisso com os 
excluídos de forma ainda mais intensa. “ Gostaria que dedicassem os primeiros passos de seu 
zelo às crianças sem instrução e mais abandonadas”, costumava dizer aos Irmãos Maristas.

 Para início de conversa.... Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Como negar a 
presença de Deus diante de tanta beleza? O que significa espiritualidade? Deus é para todos? 
Até mesmo que não crê em Deus? Você tem fome de quê?

 Segundo o Papa Francisco quando esteve em Cracóvia para a Jornada Mundial da 
Juventude, um jovem estudante universitário lhe perguntou: “Como posso falar com um ateu da 
minha idade? O que posso dizer a um jovem ateu que não tem nenhum relacionamento com 
Deus?”. Respondeu: “ Por que você precisa falar? Devemos sempre fazer, não dizer. Faça. Se 
você começar falando, fará proselitismo, e fazer proselitismo significa usar as pessoas. Os 
jovens são muito sensíveis aos testemunhos, eles precisam de homens e mulheres que sejam 
exemplos, que façam sem exigir nada dos outros, que se revelem pelo que são e basta. Serão 
eles, os outros jovens, a lhe fazerem perguntas, e assim chegará também o momento de você 
falar, de dizer”.

 Frei Betto no seu livro fome de Deus, afirma que Deus está na moda. Corações e mentes 
são atraídos pela experiência do mistério da fé: esse dom que nos permite “ver” o Invisível, 
acreditar naquilo que se espera e desfrutar o Transcendente como amor. Na fronteira entre a 
modernidade e a pós-modernidade, o racionalismo entrou em crise; o consumismo sacia, para 
quem pode a fome de pão, mas não a de beleza; a crise das ideologias induz as pessoas a 
voltarem à subjetividade.

5. DESPERTAR PARA O TRANSCENDENTE



 Essa “gula de Deus”, na expressão de Rimbaud, sinaliza a busca de um sentido para a 
existência numa sociedade carente de sentido. Sem utopias, os jovens correm o risco de 
procurar o sonho nas drogas; sem esperança, muitos trocam a solidariedade pela competição e 
a compaixão pela ambição; sem amor, as relações são tratadas pela lei da oferta e da procura. 
Ocorre que o ser humano é vocacionado à transcendência. Ele é o único ser da natureza que que 
está em constante inquietude. Seu desejo não faz concessão: almeja a comunhão com o 
Transcendente, ainda que tateando por atalhos que iludem os sentidos e confundem a razão: 
posses, status, poder etc.

 Deus é hoje, segundo Betto, o mais intrigante e inquietante objeto de desejo. Há uma 
infinidade de intermediários oferecendo ao mercado da credulidade o Produto Divino em 
diversas embalagens – do esoterismo arcaico ao pentecostalismo extático, das premonições 
zodiacais à mídia eletrônica monitorada por pastores milionários. As Igrejas históricas, católica e 
protestante, procuram se adaptar aos novos tempos, constrangidas sob o peso de suas 
próprias estruturas. De certo modo, as comunidades eclesiais de base respondem à vocação 
gregária das classes populares, ligando fé e vida. No entanto as pessoas querem mais, muito 
mais: anseiam por conhecer, na boca da alma, o sabor de Deus.

 A Semana Vocacional Marista 2020 tem como propósito ser um local propício de 
acolhida e escuta para ajudar nossos adolescentes e jovens a fazerem perguntas que os levem 
ao movimento de encontro consigo. O pastoralista e Animador Vocacional não tem respostas 
prontas para dar às inquietações que possam surgir, mas precisam ser companheiros, caminhar 
lado a lado e ajudar os jovens a descobrirem seu propósito enquanto vocacionados. E você já 
descobriu seu propósito?
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