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VOCAÇÃO:graça e missão

 O hino composto por Dom Pedro Brito 

 Inspirado no Documento Final do Sínodo 
dos Bispos sobre "Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional" o tema do Ano 
Vocacional 2023 é "Vocação: Graça e Missão" e 
o lema "Corações ardentes, pés a caminho" (cf. 
Lc 24, 32-33).

 Como objetivo geral, o 3º Congresso 
Vocacional do Brasil deseja promover a cultura 
vocacional nas comunidades eclesiais, nas 
famílias e na sociedade, para que sejam 
ambientes favoráveis ao despertar de todas 
as vocações, como graça e missão, a serviço 
do Reino de Deus. (3º Ano vocacional: texto-
base, nº 9)

 O terceiro Ano Vocacional da Igreja no 
Brasil será celebrado de 20 de novembro de 
2022 a 26 de novembro de 2023. A iniciativa 
comemora os 40 anos do primeiro ano temático 
dedicado à reflexão, oração e promoção das 
vocações no país.

 Dois elementos são importantes para 
celebração deste ano: a Oração e o Hino. 
Convidamos a rezar a oração desta Ano 
Vocacional com reuniões, encontros ou 
celebrações, especialmente no 1º Domingo de 
cada mês. 

Guimarães é dividido por estrofes e refrões que 
não se repetem. Representa um itinerário 
vocacional cristão, a sinodalidade está no plural 
de todo o texto. 

 O primeiro bloco de estrofe e refrão 
apresenta a subida à montanha para rezar e 
escutar o chamado; o segundo bloco, após 
sentir o coração arder e o desejo de colocar os 
pés a caminho, reflete a descida da montanha 
para a «procura de irmãos crucificados», na 
missão do «cuidado com a vida», em todas as 
suas dimensões; o terceiro bloco de estrofe e 
refrão faz referência ao momento sublime de 
partilha, comunhão, Eucaristia, no qual os olhos 
se abrem, a animação é fortalecida ou 
recuperada, ocasião forte para o despertar e o 
discernir vocacional; a quarta etapa aprofunda a 
dimensão missionária e apresenta Maria para 
servir. Oração, graça, missão, vocação; subir e 
descer, arder e olhar, caminhar e concolar; nós! 
(3º Ano vocacional: texto-base, nº 19)

 O hino é um bom elemento para ser 
contado em vários momentos paroquiais, mas 
também pode ser usado como texto de reflexão, 
aprofundamento sobre a vocação, o tema e lema 
deste ano, a sinodalidade, a presença de Nossa 
Senhora, Mãe e modelo das vocações e de toda 
Igreja. 



Emaús somos nós, Onde houver desolação.
Emaús é assim: Uma graça e vocação!

Com Maria, pelos campos e cidades,

 

 
Numa Igreja toda ela sinodal.

Emaús somos nós, juventudes reunidas.

Emaús é assim: Como graça e missão!

Abriremos nossos olhos, em Jesus,
Quando Ele nos falar ao coração.

 E seremos missionários, qual Jesus,

Ele está e ficará ao nosso lado,

Indo em busca destas novas gerações,

Por uma nova estação vocacional.
No Espírito formar comunidades,

Numa Igreja toda ela sinodal.
 

Emaús é aqui: Ao levar consolação.

Emaús somos nós, uma Igreja em saída,

Emaús somos nós, no cuidado com a vida!

A uma nova estação vocacional.

Por uma nova estação vocacional,

Numa Igreja toda ela sinodal.

Emaús é assim: Despertar a multidão!
Emaús é assim: Discernir a vocação!

 

Aquecer os corações desconsolados,

Mesa pronta, pão partido e partilhado,

 

Trilharemos o caminho de Emaús,
A procura de irmãos crucificados,

 

 
Emaús é aqui, onde arde o coração!

Passaremos dia e noite em oração.
Subiremos a montanha, qual Jesus.

Ouviremos o Senhor a nos chamar
A uma nova estação vocacional.

E o convite pra com Ele hoje estar
Numa Igreja toda ela sinodal.

Emaús é aqui, onde os pés se moverão!
Emaús é aqui, com graça e oração!

Desceremos da montanha, com Jesus.

Hino
do Ano Vocacional
(Letra: Dom Pedro Britto / Música: Pe. Wallison Rodrigues)



Cartaz
arquidiocesano

 Por isso, o cartaz em nossa Arquidiocese contempla 
o Ano Vocacional com a logo, o tema e lema e também, o 
Ano Mariano em nossa Arquidiocese. A intercessão de 
Nossa Senhora, Mãe da Igreja, será uma referência para 
todas as atividades, celebrações e momentos vocacionais 
neste ano. 

 m nossa Arquidiocese estamos nos preparando 
para o Centenário de criação da Diocese de Juiz de Fora. 
Estamos celebrando a partir de fevereiro o terceiro ano do 
triênio em preparação para esta festa. Estaremos 
recomendando a nossa Igreja particular e todas as 
vocações aos cuidados de Nossa Senhora, especialmente 
sob o título de Mãe da Igreja. 

E

Site oficial
do 3º Ano Vocacional

 Na página é possível, ainda, fazer o download da logo, spots e fotos, bem como do hino e da oração.

  Comissão de Comunicação do Ano Vocacional do Brasil realizou o lançamento oficial do site do 
terceiro Ano Vocacional do Brasil, com uma live especial que foi transmitida no dia 20 de outubro.

A

 Nele, também há um espaço dedicado aos artigos que tratam sobre o tema.

 
 No site é possível que o usuário tenha acesso a informações sobre o Ano Vocacional (história e 
cronologia), além de ter o conhecimento de ações que estão em sintonia com a iniciativa nas dioceses, por 
meio das notícias. 



 Com o objetivo de aprofundar a temática do Ano 
Vocacional, a editora da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), Edições CNBB, publicou o texto base do 3º Ano 
Vocacional. O subsídio foi redigido pela Comissão para os 
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB e 
encontra-se disponível para venda. 
 Além do texto-base, a Comissão também preparou um  
subsídio catequético para crianças e adolescentes, com 
roteiros para encontros e de Celebrações Mensais. 

 Estará disponível nos escaninhos da cúria, dois 
subsídios para adolescentes e jovens: “Celebrações 
vocacionais: Ide e anunciai” e “Viver a vocação: encontros para 
adolescentes e jovens”. Está disponível em PDF subsídios para 
Jovens e Famílias. 
Todo esse material pode ser encaminhado para grupos de 
jovens, catequistas de crisma, coordenadores de coroinhas e 
todos os jovens e adultos que possuem um trabalho de 
acompanhamento com crianças e jovens. O Subsídio para 
famílias pode ser usado na Pastoral Familiar, Encontro de 
Noivos, Encontro de namorados ou pelas próprias famílias, nas 
casas. 

 O subsídio possui reflexões que são apresentadas de 
forma lúdica e pedagógica e conta ainda com um encarte, 
colorido e destacável, com jogos e atividades. O texto é ideal 
para educadores, pais e catequistas. Este material pode ser 
usado especialmente pela etapa de preparação da Crisma, 
grupos de jovens e Coroinhas. 
Os materiais estão disponíveis no site da CNBB. Para aqueles 
que quiserem fazer encomenda, entrar em contato com a Ana 
Maria do Centro de Pastoral. 

Subsídios
para crianças, jovens e famílias



Peregrinação
de Maria Mãe da Igreja e relíquia de santos

 ara marcar este Ano Vocacional e 
Mariano, acontecerá uma peregrinação por todas 
as paróquias da Imagem de Nossa Senhora Mãe 
da Igreja e da relíquia de santos que contemplem 
as vocações. São João Maria Vianney, vocação 
sacerdotal diocesana; São Pio de Pietrelcina e 
Santo Antônio representariam a vocação 
sacerdotal e religiosa; Santa Dulce a vocação 
religiosa feminina; São Luis e Zélia Martin, pais de 
Santa Teresinha, a vocação matrimonial e leiga e 
Beata Mártir Isabel Cristina, jovem, leiga e 
vicentina. 

P

 O quadro da imagem de Nossa Senhora 
que estará em peregrinação é conhecida por 
Mater Ecclesiae e está exposta na praça da 
Basílica de São Pedro em Roma. Ela foi pensada 
e colocada por São João Paulo II que percebeu a 
ausência de Nossa Senhora naquela praça. Este 
mosaico se tornou como que o ícone de Nossa 
Senhora, Mãe da Igreja que será proclamada 
patrona da província eclesiástica de Juiz de Fora. 

 Por meio desta peregrinação queremos suscitar orações pelas vocações e a vivência da 
nossa própria vocação, de acordo com o estado de vida para o qual fomos chamados a servir, na 
santidade e condição de batizados, filhos amados de Deus que é Pai e é amor. Que Maria, Mãe da 
Igreja e de todas as vocações e os santos sejam testemunhas do chamado de Deus para nossas 
paróquias, especialmente ao jovens. 



  partir deste Ano Vocacional propomos um dia de oração 
pelas vocações arquidiocesano. Todo primeiro domingo do mês, 
nas missas, momentos orantes e na oração pessoal de cada fiel, 
queremos lembrar ao Senhor da messe que envie operários, 
suscitando especialmente nos jovens a resposta ao chamado 
amoroso de Deus para suas vidas. 

A

 Cada padre pode pensar melhor como celebrar este dia. 
Pode-se colocar uma oração vocacional na missa, rezar uma ou 
três Ave-Maria no final da missa, divulgar pelas redes sociais 
orações ou reflexões vocacionais. São várias as formas de 
promover a cultura vocacional por meio da oração. 

Dia de Oração pelas Vocações
Todo 1º Domingo do mês 

 Esses ou outros refrãos 
podem também ser usados em 
reuniões, encontros ou momentos 

 Vai uma sugestão de 
refrãos vocacionais da Editora 
Paulus para serem cantados, 
antes da missa iniciar ou na ação 
de graças, de acordo com a 
orientação dos padres de cada 
paróquia.

que fazeis os corações arderem e os
pés se colocarem a caminho,

Senhor Jesus, 
enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo,

Continuai a encantar famílias, crianças,

para que sejam capazes de sonhar e se entregar,
com generosidade e vigor,

adolescentes, jovens e adultos,

ajudai-nos a discernir a graça do vosso

em vossa Igreja e no mundo.
a serviço do Reino,

 
chamado e a urgência da missão. 

Refrãos vocacionais

Oração do Ano Vocacional
para o Ano Mariano arquidiocesano

ao Matrimônio, à Vida Consagrada

Mãe da Igreja

 
Amém!

 

Maria, Mãe, Mestra, 
Discípula Missionária e

ensinai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação
e a responder com alegria.

Despertai as novas gerações para a
vocação aos Ministérios Leigos,

e aos Ministérios Ordenados.



Peregrinação de Coroinhas e acólitos
Festa da Assunção: 20 de agosto 

BR 267, s/n, Km 82 - Zona rural, Chácara - 
MG

 No dia, o almoço será vendido pela 
Comunidade Resgate. O café e o lanche da 
tarde, vamos organizar para que seja 
partilhado, ou seja, cada paróquia trazer 
para partilhar. 

Horário: 10h às 16h

(32) 99145-0102

Contato para caravanas:

 No dia 20 de agosto de 2023, 
Solenidade da Assunção de Nossa 
Senhora, estaremos realizando o 2º 
Encontro Arquidiocesano de Coroinhas e 
Acólitos. O primeiro aconteceu em 2019 na 
cidade de Liberdade. Este segundo vai 
acontecer no Centro de Evangelização da 
Comunidade Resgate. Pedimos para que 
as paróquias possam estar mobilizando as 
crianças e jovens para este momento 
importante para o Ano e Mês Vocacional. 

Dia  de 202220 de agosto

Local: Centro de Evangelização Resgate

 O seminarista Gabriel Florenço 
estará entrando em contato com os 
coordenadores  de  Coro inhas  das 
Paróquias para ajudar com informações e 
para inscrição das caravanas para melhor 
acolhimento e organização. 

 O encontro terá inicio com a Missa 
às 10h e pedimos para que todos os 
coroinhas e acólitos possam levar suas 
v e s t e s  p a r a  p a r t i c i p a r  d a  m i s s a 
paramentados. É necessário lembrar da 
autorização de menores e a organização 
em grupos que possibilitem adultos num 
proporção adequada para ajudar a cuidar 
dos menores de idade. As famílias e 
paroquianos são bem vindos ao encontro 
acompanhando os coroinhas e acólitos. 

Seminarista Gabriel Florenço

 Para custear as despesas de 
transporte e almoço, orientamos para que 
as paróquias ajudem e os coordenadores 
promovam algum tipo de arrecadação para 
que a presença de todas seja possível.

Encontro de 2019
Santuário Basílica do Bom Jesus do Livramento

Liberdade - MG



Pastoral Vocacional nas Paróquias
Formação para animadores vocacional 

  primeiro animador vocacional em 
uma paróquia é o padre. Ele é o primeiro 
responsável pela direção espir i tual  e 
discernimento vocacional. Juntamente com o 
padre, outras pessoas podem ajudar nesse 
trabalho de escuta e acompanhamento. 

O

Na própria tradição, o carisma do 
acompanhamento espiritual não está 
necessariamente ligado ao ministério 
ordenado. Hoje, mais do que nunca, há 
necessidade de guias espirituais, padres 
e  i r m ã s ,  n ã o  s ó  p r e p a r a d o s 
intelectualmente, mas com uma profunda 
experiência de fé e humanidade. O 
S í n o d o  e s p e r a  q u e  h a j a  u m a 
redescoberta, neste âmbito, também do 
grande recurso generativo que são a vida 
consagrada, particularmente feminina, e 
os leigos (adultos e jovens) bem 
fo rmados .  (Os jovens ,  a  f é  e  o 
discernimento vocacional, 97)

 Por isso, pedimos para que cada 
paróquia possa indicar um ou dois nomes para 
serem referência para Pastoral Vocacional. 
Importante que se envolva os catequistas da 
etapa de preparação para Crisma e os 
coordenadores de Coroinhas. Os assessores e 
coordenadores ou qualquer outra pessoa que 
trabalhe com jovens, podem ser referência 
nesse trabalho. 
 O antes e depois do Sacramento da 
Confirmação e o grupo de coroinhas podem ser 
lugares de reflexão sobre o chamado de Deus, 
sua missão neste mundo, o sentido da vida, as 
vocação ao sacerdócio, à vida matrimonial, 
religiosa, consagrada ou a presença como 
leigos em suas paróquias. 

· Que não seja sobrecarregada de 
atividades, mas também não esteja totalmente 
sem funções;

· Que tenha uma vida de oração e de 
participação nas missas;

· T e n h a  f a m i l i a r i d a d e  n o 
acompanhamento de jovens: assessores de 
grupos, catequistas, coordenadores de 
coroinhas, educadores, casais, seminaristas.

· O primeiro quesito é que seja uma 
pessoa com bom envolvimento pastoral na 
comunidade paroquial;

 Algumas características para o(a) 
animador(a) vocacional paroquial:

· Que não tenha desavenças relevantes 
na comunidade;

· Que demonstre vocação para esse 
trabalho.

· Que tenha bom relacionamento na 
comunidade, sobretudo com o pároco (e 
outros padres, se houver) e demais agentes 
consagrados (d iáconos,  re l ig iosos e 
religiosas, seminaristas, leigos consagrados 
etc.) que atuam na comunidade paroquial;

O  S í n o d o  r e c o n h e c e  a i n d a  a 
n ec e s s id ad e  de  p ro mo v e r  um 
acompanhamento integral, onde os 
aspectos espirituais estejam bem 
integrados com os humanos e sociais. 
Como explica o Papa Francisco, «o 
discernimento espiritual não exclui as 
contribuições de sabedorias humanas, 
existenciais, psicológicas, sociológicas 
ou morais; mas transcende-as» 
(Gaudete et exsultate, n. 170). Trata-se 
d e  e l e me n t o s  q u e  d e v e m s e r 
entendidos de maneira dinâmica e no 
respeito pelas diversas espiritualidades 
e cul turas, sem exclusões nem 
confusões. (Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional, 99)

 Desde já contamos com o apoio para 
maior presença da Pastoral Vocacional em 
nossas Paróquias. 

 O trabalho do animado(a) vocacional é 
espiritual e precisa estar aberto às outras 
dimensões do vocacionado(a), sabendo que 
outras áreas do saber e personagens também 
contribuem para orientar o processo de 
discernimento. 



Apresentação do Senhor

02 de fevereiro:  
XXVII - Dia Mundial da Vida Consagrada

São José: esposo de Maria
19 de março

A vida consagrada nasce na Igreja, cresce e só pode dar frutos evangélicos 
na Igreja, na comunhão viva do Povo fiel de Deus. (Papa Francisco, 11 de 
dezembro de 2021).

O Povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim a sua 
capacidade de amar sem nada reservar para si próprio. Libertando o amor de 
qualquer posse, abriu-se realmente a um serviço ainda mais fecundo: o seu 
cuidado amoroso atravessou as gerações, a sua custódia solícita tornou-o 
patrono da Igreja. (58º Mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações, Papa Francisco)

Domingo do Bom Pastor

08 de maio:  
60º - Dia Mundial de Oração pelas Vocações

A sinodalidade, o caminhar juntos é uma vocação fundamental para a 
Igreja e, só neste horizonte, é possível descobrir e valorizar as diversas 
vocações, carismas e ministérios. Ao mesmo tempo, sabemos que a 
Igreja existe para evangelizar, saindo de si mesma e espalhando a 
semente do Evangelho na história. (59º Mensagem para o Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações, Papa Francisco)

Dia  das Mães
08 de maio

Toda vocação é vocação à maternidade: material, espiritual, moral, 
porque Deus nos deu o instinto da vida. O sacerdote é pai; e as irmãs são 
mães de almas. (Santa Giana Beretta Molla)

Dia dos Namorados

12 de Junho
A aliança de amor entre o homem e a mulher, aliança para a vida, não se 
improvisa, não se faz de um dia para outro. Não há o matrimónio rápido: é preciso 
trabalhar sobre o amor, é necessário caminhar. A aliança do amor do homem e da 
mulher aprende-se e aperfeiçoa-se. Permiti que eu diga que é uma aliança 
artesanal. Fazer de duas vidas uma só, é quase um milagre, um milagre da 
liberdade e do coração, confiado à fé. (Papa Francisco, audiência geral, 
27/05/2015)

Datas importantes para o Ano Vocacional



Dia de Santo Antônio

13 de Junho
Grande caminho é o deixar tudo: caminho estreito durante o peregrinar 
desta vida, mas largo e grande no momento da recompensa. Ciência 
perfeita é amar a Jesus e andar atrás dele. (Santo Antônio)

São Luis e Santa Zélia Martin
12 de julho

Como tunha gostos semelhantes aos meus, ele compreendia-me e 
consolava-me o melhor que podia. Penso até que a nossa mútua afeição 
aumentou por isso. Os nossos sentimentos estavam sempre de acordo e 
ele serviu-me constantemente de amparo e consolação. 
Logo que tivemos filhos, as nossas ideias mudaram um pouco. Só 
vivíamos para eles, constituíam eles toda a nossa felicidade, e nunca 
tivemos outra. Nada mais nos custava; a vida nao nos parecia difícil. 
Para eram eles a maior das compensações, e por isso deseja ter muitos, 
a fim de os criar para o Céu. (Santa Zélia Martin)

Dia de Sant´Ana e São Joaquim

26 de julho:  
3º Dia Mundial de Oração pelos Avós e Idosos

« u estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o 
sentido deste Dia Mundial que eu quis celebrado pela primeira vez 
precisamente neste ano, depois dum longo isolamento e com uma 
retomada ainda lenta da vida social: oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, 
cada idosa – especialmente quem dentre vós está mais sozinho – receba a 
visita de um anjo! (Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial dos Avós 
e Idosos, 31/05/21)

E

Dia de São João Maria Vianney

04 de agosto:  
Dia dos Padres

No serviço pastoral, tanto simples quanto extraordinariamente fecundo, 
este pároco anónimo de uma aldeia perdida do sul da França conseguiu 
identificar-se a tal ponto com o próprio ministério, que se tornou, também de 
maneira visível e universalmente reconhecível, alter Christus, imagem do 
Bom Pastor que, contrariamente ao mercenário, dá a vida pelas suas 
ovelhas (cf. Jo 10, 11). Seguindo o exemplo do Bom Pastor, ele deu a vida 
nas décadas do seu serviço sacedotal. A sua existência foi uma catequese 
viva, que adquiria uma eficácia extremamente singular quando as pessoas 
o viam celebrar a Missa, deter-se em adoração diante do tabernáculo ou 
transcorrer muitas horas no confessionário. (Bento XVI, Audiência geral, 
05/08/2009)



Dia dos pais

13 de agosto
Recordemo-nos de que o dom mais precioso para os filhos não são as 
coisas, mas o amor dos pais. E não me refiro unicamente ao amor dos 
pais pelos filhos, mas, precisamente, ao amor dos pais entre si, ou seja, à 
relação conjugal. Isso é um grande bem tanto para vocês quanto para 
seus filhos. Não descuidem da família! (Papa Fracisco, Discurso, 
21/12/2015) 

A sua solicitude pelos pobres, o serviço generoso que prestou à Igreja de 
Roma no sector da assistência e da caridade, a fidelidade ao Papa, por ele 
vivida a ponto de o querer seguir na prova suprema do martírio e do 
heróico testemunho do sangue, prestado apenas poucos dias depois, são 
factos universalmente conhecidos. São Leão Magno, numa bonita homilia, 
comenta assim o atroz martírio deste "ilustre herói": "As chamas não 
puderam vencer a caridade de Cristo; e o fogo que o queimava fora era 
mais débil do que aquele que ardia dentro dele". (Papa Bento XVI, Homilia, 
30/11/2008)

Dia de São Lourenço

10 de agosto
Dia do Diácono

Dia de São Tarcísio

15 de agosto
Dia do Coroinha

Conservai ciosamente esta amizade no vosso coração, como fez São 
Tarcísio, prontos a comprometer-vos, a lutar e a dar a vossa vida para que 
Jesus chegue a todos os homens. Também vós, comunicai aos vossos 
coetâneos o dom desta amizade, com alegria e com entusiasmo, sem 
medo, a fim de que eles possam sentir que vós conheceis este Mistério, 
que é verdadeiro e que o amais! Cada vez que vos aproximais do altar, 
tendes a sorte de assistir ao grande gesto de amor de Deus, que continua a 
desejar entregar-se a cada um de nós, a estar próximo de nós, a ajudar-
nos, a incutir-nos a força para que possamos viver bem. (Papa Bento XVI, 
audiência geral, 04/08/2010)

Dia da Sagrada Família
31 de dezembro

Uma lição de vida familiar. Que Nazaré nos ensine o que é a família, 
sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter 
sagrado e inviolável; aprendamos de Nazaré o quanto a formação que 
recebemos é doce e insubstituível: aprendamos qual é sua função 
primária no plano social. (São Paulo VI, alocuções, 05/01/1964)



Pastoral Vocacional

Vicariato da Juventude

Arquidiocese de Juiz de Fora


