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Satu bulan didedikasikan untuk Panggilan 

Provinsi Maria Aparecida, Canoas 

 

Setiap tahun, Gereja di Brasil satu bulan penuh dikhususkan untuk bulan panggilan. Pada tahun 1981 
sebagai bagian dari Sidang Umum ke-19 mereka, Konferensi Waligereja Nasional Brasil (CNBB) menetapkan 
Agustus sebagai bulan yang didedikasikan untuk panggilan. Sejak itu, pada setiap akhir pekan di bulan 
Agustus, Gereja telah mengakui dan merayakan berbagai karunia panggilan pelayanan yang membangun 
Gereja. Minggu pertama menyoroti Panggilan Imamat; Minggu ke-2 – Panggilan untuk Kehidupan Keluarga; 
Minggu III – Panggilan Hidup Religius, dan Minggu IV – Panggilan Awam. Bila ada lima hari Minggu dalam 
bulan Agustus, maka hari minggu kelima didedikasikan untuk pelayanan katekis.  

Tahun ini, Pusat Animasi Panggilan Provinsi Maria Aparecida, mengintensifkan upayanya untuk 
mempromosikan panggilan. Komunita-komunitas ND didorong untuk berpartisipasi dalam upaya ini juga. 
Setiap komunitas mempromosikan dan mengambil bagian dalam berbagai kegiatan. Diantaranya adalah 
perayaan, kesaksian panggilan, program radio, siaran langsung, lokakarya, dan pertemuan dengan tema 
panggilan.  

Selain itu, setiap akhir pekan para suster dan komunitas ND yang berbeda menyiapkan presentasi live 
streaming khusus. Pada tanggal 14 Agustus, para Suster di Komunitas Rumah Provinsi mengadakan 
pertemuan yang indah dengan Suster Senior Recanto Aparecida. Pada pukul 3 sore, kopi sore yang lezat 
dan meriah disajikan kepada para suster dari kedua Komunitas ND di ruang makan mereka. Pada saat yang 
sama, festival lagu panggilan menambah kegembiraan dan keistimewaan pertemuan itu.  

Pada tanggal 16 Agustus, selama pekan yang didedikasikan untuk Kehidupan Religius, sekelompok Suster di 
Pusat Provinsi berkumpul dengan para karyawan untuk berbagi informasi tentang kehidupan para Suster. 
Kegiatan itu diawali dengan Doa Panggilan kemudian diikuti dengan percakapan informal di mana para 
karyawan dapat mengungkapkan keraguan mereka atau menanggapi rasa ingin tahu mereka tentang 
kehidupan religius. Di penghujung acara, para karyawan menyerahkan tanaman bunga kepada Suster Vania 
Maria dan Suster Shirle Maria sebagai tanda terima kasih dan ucapan selamat atas Hari Hidup Bakti.   


