
 

 

Agosto mês vocacional – não deixe para amanhã, responda sim hoje!! 

Por Pe. Sergio Henrique Rodrigues - FAM 

 

Já é uma tradição na Igreja do Brasil que agosto é o mês vocacional onde somos 

convidados a intensificar nossas orações pelas diversas vocações e tirarmos um 

tempinho para uma reflexão sobre o tema Vocação. O amor de Deus é criador por sua 

natureza. Ele não só chama à existência as coisas que não existem, chama também a 

toda a criatura, de maneira especial o homem, a desenvolver em plenitude o propósito 

para o qual foi criado. A vida se entende, sobre tudo, como vocação. Vocação ao 

crescimento, à responsabilidade, à esperança, à alegria, ao amor, a descobrir o próprio 

lugar no plano de Deus. O amor como dom, chama ao amor como resposta, sobre tudo 

na expressão máxima deste amor que é Jesus, misericórdia encarnada. “Toda a Igreja é 

chamada e enviada ao mundo para continuar a missão de Jesus com a força do Espírito. 

Toda a Igreja esta constituída em estado de vocação e de missão...”(Congregação para a 

Educação católica, IIº Congresso Internacional Vocacional, Roma, 1981). Do ponto de 

vista cristão, o chamado de Deus pode abarcar qualquer estado de vida, por isso 

podemos falar de vocação ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, aos ministérios 

laicais... A pastoral de conjunto tem a tarefa de criar no Povo de Deus um clima no qual 

as vocações possam crescer. São João Paulo II denominou muitas vezes o tema 

vocacional como “o problema fundamental da Igreja” e, por conseguinte de cada 

comunidade cristã. “A vida gera vida. como um terreno demonstra a riqueza do próprio 

húmus vital com a frescura e a exuberância da colheita dele se desenvolve, assim uma 

comunidade eclesial da prova de seu vigor e sua maturidade com o florescimento das 

vocações”. Nesta caminhada vocacional, não falta jamais a intercessão materna de Maria 



e, particularmente entre nós, o exemplo da Beata Esperança de Jesus que com sua 

entrega total ao “Bom Jesus”, como ela dizia, fundou duas Congregações Religiosas: as 

Servas do Amor Misericordioso que como missão assistem a tantos em suas inúmeras 

necessidades e os Filhos do Amor Misericordioso que tem como missão a união com o 

Clero Diocesano. As duas Congregações juntamente com os Leigos do Amor 

Misericordioso (ALAM) são vocacionados a levar ao mundo inteiro a mensagem do Amor 

Misericordioso do Senhor, levando alívio e consolo no meio dos mais variados tipos de 

misérias e vivenciando o lema: “Tudo por Amor”. Jovem, anime-se, o Senhor te chama. 

Reze, reflita, se oriente e responda com amor a este convite para uma vida séria e 

comprometida com a sua real vocação. Jesus chama, não deixe para amanhã, responda 

sim hoje!! 


