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UM MÊS PARA CELEBRAR AS VOCAÇÕ ES 

Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas 

 

 A cada ano, a Igreja no Brasil, reserva no calendário um mês inteiramente dedicado às vocações. Em cada 
final de semana do mês de agosto, a diversidade de dons e serviços colocados em ação e comunhão na 
Igreja, é reconhecida e celebrada desde 1981, quando, em sua 19ª Assembleia Geral, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu agosto como mês vocacional.  

Desde então, a cada domingo do mês de agosto, é celebrada uma vocação e acontece da seguinte forma: 
1º Domingo – Vocações sacerdotais; 2º Domingo – Vocação familiar; 3º Domingo – Vida Consagrada, 4º 
Domingo – Vocações leigas e, quando o mês de agosto possui cinco domingos, neste, se celebra o 
ministério dos catequistas. 

O Serviço de Animação Vocacional (SAV) da Província Nossa Senhora Aparecida intensificou neste mês o 
trabalho em prol das vocações. As comunidades foram motivadas a voltarem seus esforços também neste 
propósito. Promoveram e participaram de atividades como: celebrações, testemunhos da vocação, 
programas de rádio, lives, palestras e encontros vocacionais.  

Para cada final de semana foi preparada uma live com a participação de diferentes Irmãs e comunidades. 
As Irmãs da Casa Provincial realizaram no dia 14 de agosto um bonito encontro com as Irmãs idosas do 
Recanto Aparecida. Em seu refeitório de festas, pelas 15h, foi servido um saboroso e festivo café da tarde 
para Irmãs de ambas comunidades ao som de canções vocacionais. O encontro foi muito alegre e 
proveitoso. 

No dia 16 de agosto, semana da vida religiosa consagrada, realizou-se encontro com os colaboradores da 
Sede Provincial para partilha e conhecimento da vida das Irmãs. Na ocasião, após um momento de 
espiritualidade com tema vocacional, seguiu-se uma descontraída conversa na qual os colaboradores 
puderam esclarecer dúvidas ou curiosidades a respeito da vida religiosa consagrada. Ao término do 
encontro, os colaboradores entregaram uma flor para as Irmãs Vania Maria e Shirle Maria em sinal de 
gratidão e felicitações pelo Dia dos Religiosos. 


