
 

Jornada vocacional promove bate papo online sobre vida consagrada 

Por Géssica Brandino 

 

Neste sábado (15), a partir das 16h, o padre Rony e a irmã Isis, das congregações 

dos Filhos e das Servas do Amor Misericordioso, participam de um bate papo sobre 

a vida consagrada na II Jornada Vocacional Diocesana. É possível acompanhar o 

evento de forma gratuita fazendo inscrição neste link. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUHFj1RhBVMyH7h0OabNbgyT4jrduo

sphCczvfg-F7f5u5wQ/viewform 

 

As atividades online são uma forma de promover a troca de aprendizados no mês 

vocacional em meio ao isolamento necessário para frear a disseminação do novo 

coronavírus.  

 

A chegada da pandemia à cidade interrompeu o processo de planejamento das 

atividades vocacionais na Paróquia, que desde janeiro começou a ter como 

coordenadores o padre Rony, as irmãs Isis e Claudineia e o casal Cíntia e João. 

“Tínhamos planejado um Despertar Vocacional em 4 módulos dinâmicos em forma 

de cursos complementares para adolescentes e jovens”, conta o padre Rony. 

 

Sem a possibilidade de realizar os encontros, três jovens vocacionados têm 

recebido o acompanhamento por redes sociais, lives, emails e ligações, assim como 

oito jovens mulheres recebem o acompanhamento das irmãs nesse período.  

 

Também com o objetivo de divulgar informações sobre vocações, foi criada aqui no 

Facebook a página @AmorMisericordiosoBrasil, que soma mais de trezentos 

seguidores. “Aos poucos vamos criando nossa presença nas redes, no sentido de 

unificar os trabalhos”, destaca o padre.  

 

A pandemia também interrompeu o processo de discernimento vocacional de alguns 

jovens e trouxe desafios na realização das transmissões online da Santa Missa e do 

Triságio à Santíssima Trindade.  

 

Ainda não há previsão para que as atividades vocacionais sejam retomadas, por 

isso o pedido é para que todos continuem em oração por todos aqueles que 

disseram sim ao chamado divino. “Nossa expectativa é sermos fiéis a Jesus nessa 

tempestade que estamos enfrentando e contribuir para que os vocacionados, na 

espera e paciência, possam ser fiéis também”, afirma o padre Rony. 
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