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APRESENTAÇÃO 

 

Caros confrades, professos, estudantes, leigos (as) e juventude estigmatina:  
A vocação é fruto do amor generoso do Senhor em nossas vidas. Ele, nos 

convida a participarmos, com alegria e fé, de sua vida. Por isso, vos convido a 
celebrarmos o “Ano Vocacional Estigmatino”, em 2019. É uma forma de retomar um 
tema muito importante na vida e missão da Província Santa Cruz. Além disso, nos 
colocamos em comunhão com o “Sínodo da Juventude”, que aconteceu, no 
Vaticano, em outubro de 2018, e com o “IV Congresso Vocacional”, no Brasil, que 
será em setembro de 2019. Em comunhão com a Igreja e a Congregação, 
caminhemos juntos, testemunhando a alegria de sermos Missionários Apostólicos. 

A vocação é um chamado permanente em nossa vida; é um dom. Vocação, 
discernimento e seguimento tornam-se, fundamentalmente, o caminho da 
realização humana.  Jesus Cristo, em sua infinita ternura, não se cansa de nos 
chamar. Viver como discípulo-missionário, exige de nós uma profunda e 
permanente atualização do chamado. Diante de tantas mudanças e situações, que 
nos colocam em crise, é preciso, redescobrir a beleza da vocação à Vida 
Consagrada e à Sacerdotal. Precisamos ser uma presença viva e animadora no 
meio do povo, verdadeiras testemunhas da alegria do Evangelho. De fato, “Não 
fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos designei, para dardes 
fruto e para que vosso fruto permaneça.” (Jo 15,16). 

Todos nós, membros da Província Santa Cruz, devemos abraçar o “Ano 
Vocacional Estigmatino” com a certeza de que somos nós os responsáveis pela 
renovação e perenidade da Congregação na vida da Igreja e do mundo. Cremos na 
força renovadora do Evangelho, palavra viva, que nos fala, ardentemente, ao 
coração e nos coloca numa atitude de escuta e discernimento a serviço do Reino 
de Deus. Não podemos permanecer indiferentes à Pastoral Vocacional.  A atuação 
vocacional é uma resposta aos sofrimentos vividos pela juventude, pois, a cada dia, 
aumenta o índice de suicídio, assassinato, depressão, individualismo, narcisismo e 
outros males, que tiram, de nossos jovens, a alegria e o sentido de viver. É no 
exercício da escuta, que encontramos um sentido para viver. Vivemos no meio de 
muitos gritos e falatórios, que destroem vidas e gerações inteiras. 

 Vamos celebrar o “Ano Vocacional Estigmatino”: ouvindo o que Jesus Cristo 
nos fala; aproximando-nos de nossos idosos, para escuta-los: eles e elas, que 
antes de nós, abraçaram a fé cristã como projeto de vida. “Mas, por outro lado, é 
preciso curar o vírus da autossuficiência e das conclusões precipitadas de muitos 
jovens. Diz um provérbio egípcio: ‘Se não houver um idoso na tua casa, compra-o, 
porque ser-te-á de proveito’. Repudiar e rejeitar tudo o que foi transmitido ao longo 
dos séculos, leva apenas àquele perigoso extravio que está, infelizmente, a 
ameaçar a nossa humanidade; leva ao estado de desilusão, que invadiu os 
corações de gerações inteiras. A acumulação das experiências humanas, ao longo 
da história, é o tesouro mais precioso e confiável que as gerações herdam uma da 
outra; sem nunca esquecer a revelação divina, que ilumina e dá sentido à história e 
à nossa existência.”  (Papa Francisco, Discurso de abertura do “Sínodo da Juventude”, 03 de outubro de 2018). 
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A fé em Jesus Cristo é o maior tesouro que podemos ter. É com atitude de fé 
que precisamos nos colocar a caminho, todos juntos, apresentando Jesus Cristo e 
convidando nossos jovens para segui-lo com a própria vida. São Gaspar Bertoni, 
nos deixou um Carisma e uma Espiritualidade, que devem iluminar nosso modo de 
seguir Jesus Cristo a serviço da Igreja peregrinante num mundo marcado pela 
cultura da morte, mas sempre aberto às novidades da vida.  

Em meio a esperanças e desesperanças, vamos convidar nossos jovens a se 
aproximarem de Jesus Cristo e a ouvirem: “Contempla este meu coração” (MP, 30-

05-1812). É preciso que ajudemos nossos jovens a realizarem a experiência 
libertadora da contemplação. Contemplar é fixar o olhar com admiração e 
encantamento. Quando perdemos a capacidade de encantar, matamos a vocação. 
Celebrar um “Ano Vocacional Estigmatino”, na Província Santa Cruz, é resgatar, no 
interior de nós mesmos, a alegria do encantamento. É um tempo de nos 
colocarmos diante do Mistério; mergulharmos, profundamente; nos perdermos e 
nos encontrarmos com Ele; assim, ajudarmos nossos jovens no exercício do 
discernimento, que abrange um procedimento interior e tem, suas raízes, num ato 
de fé: “o discernimento é o método e, simultaneamente, o objetivo que nos 
propomos: baseia-se na convicção de que Deus atua na história do mundo, nos 
acontecimentos da vida, nas pessoas que encontro e me falam.” (Papa Francisco, Discurso de 

abertura do “Sínodo da Juventude”, 03 de outubro de 2018). 

É através da experiência profunda com o Mistério, que somos capazes de 
deixar tudo e seguir o Mestre: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si 
mesmo, tome sua cruz e siga-me” (Mt 16, 24). É preciso colocar-se a caminho, 
partilhando aquilo que foi contemplado. Sair de si, ir ao encontro do outro, presente 
em tantas realidades do mundo. Tomar a cruz é abrir-se à experiência profunda da 
ternura de Deus, que sempre nos impulsiona a caminhar.  

Não temais! Coragem! Vamos celebrar o “Ano Vocacional Estigmatino” com a 
certeza de que vale a pena conhecer, amar e seguir Jesus Cristo em todas as 
realidades eclesiais. Nosso Fundador, São Gaspar Bertoni, e nossos Patronos, os 
Santos Esposos, Nossa Senhora e São José, intercedam por nós! 

 
Tema : “Contempla este meu coração”. (MP, 30-05-1812). 
Lema: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.” (Mt 16, 24). 

Abertura: Festa dos Santos Esposos, 23 de janeiro de 2019, Fazenda Santana. 
Encerramento: Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, 08 de 
dezembro de 2019, Paróquia Santa Cruz, Rio Claro. 
 
 

Que a ternura de Deus nos alimente e nos conduza, neste caminhar vocacional.  
 

Com ternura,  
 

Rio Claro, 04 de novembro de 2018 
Festa de Fundação da Congregação dos  

Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 
Pe. Jordélio Siles Ledo, css  

                                                                                                   Superior Provincial 
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Siglas 

 
 
CVB - Texto-base 4º Congresso Vocacional do Brasil  
 
DVP - Diretório Vocacional Provincial – Província Santa Cruz 
 
EG - Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. 
 
MP – Memorial privado de São Gaspar Bertoni  
 
PDV - Exortação Apostólica Pastores Dabo Vobis sobre a formação dos 
presbíteros. 
 
VC - Exortação Apostólica Vita Consecrata sobre a vida consagrada e a sua missão 
na Igreja e no Mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. O Governo da Província Santa Cruz, com grande alegria convoca a realização do 

Ano Vocacional Estigmatino em 2019. Este acontecimento abrange toda a realidade 

provincial; Deste modo, não é apenas uma indicação para aqueles que estão 

envolvidos diretamente na animação vocacional, mas deverá atingir e envolver 

todos os setores pastorais, comunidades e paróquias estigmatinas no Brasil, Chile 

e Paraguai. 

 

Contexto 

 

2. A realização deste Ano Vocacional insere-se num momento bastante 

significativo. Estamos iluminados pelo Sínodo dos Bispos, que em sua XV 

Assembleia Geral Ordinária, sugere uma profunda reflexão com os Jovens, 

conclamando-os a Fé e ao discernimento vocacional.  No âmbito provincial, 

fazemos memória do 75º ano da criação da Província Santa Cruz (1944- 2019), 

dado que nos convida a visitarmos nossa história e profeticamente testemunharmos 

nosso carisma e espiritualidade, gerando uma nova mentalidade e uma nova 

consciência vocacional. 

 

3. Outro dado importante é a realização do 4º Congresso Vocacional do Brasil, que 

vai acontecer em Aparecida (SP), de 05 a 08 de setembro, cujo tema será: 

“Vocação e discernimento”, este além de discutir e fortalecer a cultura vocacional 

em todas as dioceses, paróquias e comunidades, pretende também, ser para toda 

realidade eclesial do Brasil uma sacudida possibilitando o despertar de uma nova 

cultura vocacional. 

 

Objetivo 

 

4. Inserido nesta realidade, o Ano Vocacional Estigmatino tem como grande 

objetivo ajudar a Província Santa Cruz a perceber-se como “assembleia dos 

vocacionados e vocacionadas”. Sabemos que “a vocação define, em certo sentido, 

o ser profundo da Igreja ainda antes do seu agir. No próprio nome da Igreja, 

Ecclesia, está indicada a sua íntima fisionomia vocacional, porque ela é 

verdadeiramente ‘convocação’, Assembleia dos chamados”
1
. 

                                                 
1
 PDV 34. 
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5. Com a realização do Ano Vocacional em 2019, a Província Santa Cruz pretende 

motivar a todos os confrades a se reconhecerem como aqueles que, respondendo 

ao chamado vocacional assumiram a missão de tornarem-se testemunhas vivas, 

pessoas chamadas pelo Pai (Jo 6,44. 65), escolhidas pelo Filho (Jo 15,16) e 

enviadas em missão pelo Espírito (At 13,1-3). E imerso neste sentimento de 

pertença, concretizem o sentido comunitário, sendo um só coração e uma só alma 

(At 4,32);  

 

6. O maior anseio deste Ano Vocacional é fazer de nossas paróquias celeiros vivos 

e fecundos de vocação, onde efetivamente seja aceito e trabalhado todas as mais 

diversas formas de serviço e apostolado que fortaleça o desejo de continuidade do 

projeto de Cristo que é de vida, e de vida em abundância (Jo 10,10). Se 

conseguirmos assimilar esta verdade em nossas realidades comunitárias, nosso 

agir será mais concreto, corajoso, animado e constante. 

 

7. Outro objetivo importante é a tomada de consciência de que o serviço de 

promoção vocacional não é responsabilidade de alguns, mas de todos os 

confrades, que nutrindo um profundo cuidado pelas vocações, se tornam 

protagonistas no processo de animação vocacional. Assim, a comunidade eclesial, 

seguindo o exemplo de seus pastores, passa a comprometer-se com o futuro da 

espiritualidade e carisma que São Gaspar Bertoni recebeu do Pai e do Filho, 

através do Espírito Santo. Também, de uma vez por todas, o diálogo e reflexão a 

respeito do discernimento e vivência vocacional, deixa a esfera de um ano 

específico e passa a ser algo cotidiano em nossa província.  

 

Tema e lema 

 

8. O tema e o lema escolhidos iluminarão a realização dos objetivos do Ano 

Vocacional. O tema “Contempla este meu Coração”
2
 pretende nos aproximar da 

espiritualidade de nosso fundador. Como veremos mais adiante, esta frase é fruto 

de uma experiência mística vivenciada por São Gaspar Bertoni em um dia 

sonolento, enquanto se preparava para a Santa Missa; Este fato, nos convoca a 

uma reflexão perante nossa sonolência cotidiana, que por vezes, não nos deixa 

contemplar as diversas faces do Cristo que chegam até nós, e buscam o auxilio na 

caminhada de discípulo junto ao Divino Mestre.  

 

9. Contemplar o coração de Cristo é, em primeiro lugar, acolher e enxergar todos 

aqueles que se aproximam e esperam o olhar que transcende a realidade humana, 

                                                 
2
 Cf.: MP, 30-05-1812. 
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que seja o olhar Divino sobre eles (1 Sm 16, 7). O convite para o seguimento à 

Cristo é o cerne da vocação, e, antes de qualquer vocação específica, todos são 

chamados a sermos discípulos/as de Jesus. Por isso, nossas comunidades devem 

estar atentas para ajudar a todos os batizados a assimilar qual é a vocação 

específica para qual Deus os tem chamado. 

 

10. Segundo nossa Espiritualidade Bertoniana, o Estigma do lado, ou seja, o 

coração transpassado de Cristo, nos leva ao nosso total esvaziamento fazendo-nos 

sair de nós mesmos, para nos colocarmos a serviço de Deus e de seu povo. O 

Papa Francisco, nos convoca a sermos uma “Igreja em saída”
3
, que possa ser 

testemunha vocacional para além da autorreferência, que transmita a alegria da 

vida consagrada
4
, que vá ao encontro dos que estão nas periferias geográficas e 

existenciais, rompendo com uma atitude de autopreservação. O santo padre afirma, 

“(…) prefiro uma Igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, 

a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias 

seguranças.”
5
 

 

11. O lema “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e 

siga-me” foi retirado do texto de Mateus 16, 24, e ganha relevância como uma 

síntese dos propósitos deste Ano Vocacional. O intuito deste versículo é iluminar a 

reflexão de toda a comunidade de vocacionados/as, que se colocam a caminho 

como discípulos/missionários. Também através deste chamado do Senhor, colocar-

se em atitude apreciativa de sua caminhada e resposta ao chamado da Trindade. É 

uma convocação para responder ao chamado vocacional diário, movido pela 

paixão, com disponibilidade para o novo, ao diferente e as surpresas do Espírito 

Santo. 

 

Motivação 

 

12. Em uma sociedade, cada vez mais afetada pelo secularismo, individualismo, 

entre outras difíceis situações, o tomar a cruz e seguir (Mt 16,24) é uma resposta 

fiel a palavra do Senhor. É, sobretudo, um “lançar as redes” depois de uma noite de 

pesca frustrada (Lc 5, 5). E com ousadia, arriscar e investir em iniciativas que 

ajudem a comunidade a crescer em sua fé e discernimento vocacional. 

 

13.  O Ano Vocacional Estigmatino, deseja fomentar ainda mais, em todas as 

paróquias de nossa Província, o espírito de oração pelas vocações. Desta maneira, 

                                                 
3
 EG 17. 

4
 Cf.: Alegrai-vos 1.  

5
 EG 49 
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deseja-se potencializar e apresentar àqueles que ainda não conhecem, a mística e 

espiritualidade do seguimento a Jesus Cristo, a exemplo de São Gaspar Bertoni. 

Onde todos, leigos, leigas, estudantes, religiosos e padres religiosos possam ser 

perseverantes, dar testemunho de sua fé e “estigmatinidade”; viver a própria 

vocação na fidelidade até que se atinja a plena maturidade em Cristo (Ef 4,13). Não 

tenha medo de assumir este corajoso projeto. Empenhemo-nos para que a 

Província Santa Cruz viva um novo e promissor despertar vocacional, e suas 

comunidades tornem-se verdadeiros celeiros de vocação e fonte de missão. 

 

 

2. “CONTEMPLA ESTE MEU CORAÇÃO” (ESCUTAR) 

 

 
“Ao rezar antes da missa e sentindo um pouco de sono, ouvi uma voz saída do 

crucifixo dizer-me: contempla este meu Coração. Este apelo iluminou-me, 

subitamente, a inteligência e proporcionou-me um grande e improviso ardor no 

coração. Então, concentrando meu espírito para contemplar o amável objeto 

indicado, senti correr um frêmito pelo corpo todo; a boca e os olhos se me 

fecharam, enquanto a alma me parecia plenamente absorta e cheia de alegria.”6 

 

14. Contemplar o Coração Sagrado é efetivamente voltar à atenção para as 

realidades que o Coração de Cristo nos motiva. É necessário percorreremos um 

caminho hermenêutico, tendo como referências, o texto-base do IV Congresso 

Vocacional do Brasil
7
, a partir deste, construímos uma reflexão da atual conjuntura 

vocacional.  

 

A. Realidade Vocacional 

 

15. Contemplar, em uma simples interpretação é: fixar o olhar em alguém, em algo 

ou em si mesmo, com encantamento, com admiração; nosso objetivo neste 

momento é fixarmos nossos olhares para as diversas realidades encontradas nos 

vocacionados/as que nos procuram provenientes dos mais diversos lugares onde 

granjeiam nossos apostolados. Durante muito tempo, a Pastoral Vocacional foi uma 

referência para conduzir os batizados ao caminho de concretização de sua vocação 

especifica; hoje, além disso, “Somos chamados a refletir sobre os grandes desafios 

contemporâneos, que implicam o significado da vida e, principalmente, as grandes 

                                                 
6
 BERTONI, Gaspar. Santo. A Gramática de Pe. Gaspar: meditações cotidianas / compilada por Inácio Bonetti. – 

Goiânia: Ed. da UCG, 2008, p. 379. Anotação de 30.05.1812. Experiência mística, digna de menção experimentada 
por Pe. Gaspar Bertoni. 
7
 Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada – Pastoral Vocacional Nacional / 

Texto-base do IV Congresso Vocacional do Brasil (CVB). Brasília: Edições CNBB, 2018. 
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perguntas do ser humano”
8
. Torna-se cada vez mais oportuno o estudo consciente 

da vocação no âmbito antropológico, “em diversos contextos geográficos, e também 

no Brasil, os fenômenos da secularização e da perda do sagrado se difundem na 

moderna sociedade, onde Deus se torna uma “questão” marginal”
9
. Muitos 

vocacionados/as que nos procuram partem da necessidade de busca de sentido 

para suas vidas; é preciso de modo muito atento, acolher estas vidas que trazem 

em si, experiências culturais, de fé e familiares que, por muitas vezes, não favorece 

“à priori”, a caminhada vocacional. 

  

16. Somos atualmente, bombardeados por milhares de informações que invadem 

nossos meios de comunições, nelas se apresentam diversas antropologias e 

teologias com suas especificas interpretações, que, por vezes são verídicas e 

consistentes, porém não eximem os erros, nem deixam de conter em si 

fundamentalizações que confundem a muitos. “O advento da proximidade virtual 

torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais 

intensas e mais breves”
10

. Evidentemente que muitos que nos procuram vão 

conhecer a realidade da vida comum ao ingressar em nossas estruturas. Para além 

das fragilidades nas relações virtuais, “a atual crise antropológica e social atinge, de 

modo particular, a família, tornando-a vulnerável em seus valores constitutivos de 

unidade e fidelidade indissolubilidade e fecundidade [...] Afirmam-se ainda, a 

“cultura do provisório”, o medo diante dos compromissos definitivos, a banalização 

da sexualidade, a ideologia de gênero”
11

. 

 

B. Novas questões  

 

17. Contemplando as realidades vocacionais em nossas paróquias e áreas 

pastorais, o convite é para que não nos fixemos em discursos imediatistas e de 

cultura descartável, mas ao contrário, “somos chamados a sustentar a identidade, a 

vocação e a missão da Família cristã no mundo contemporâneo, assegurando um 

adequado e apropriado cuidado pastoral”
12

. O Papa Francisco na abertura do 

Sínodo dos Jovens conclama a Igreja, que é Mãe, a acolher e escutar, 

reconhecendo as fraquezas, mas nunca omissa na missão de anunciar Jesus Cristo 

valorizando ser a barca, num vasto mar tempestuoso, pois, “vale a pena colocar-se 

                                                 
8
 CVB 3. 

9
 CVB 4. 

10
 BAUMAN, Z. Amor Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p. 83. 

11
 CVB 5.  

12
 Idem.  
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à escuta uns dos outros; vale a pena nadar contracorrente e aderir a valores altos, 

como a família, a fidelidade, o amor, a fé, o sacrifício, o serviço, a vida eterna”
13

 

 

18. Nossas realidades eclesiais são convidadas, a consolidar uma antropologia 

vocacional, onde todos se sintam realizados pelo projeto de Deus
14

, evidentemente 

um grande desafio para a sociedade e cultura de hoje, é a conscientização e 

promoção vocacional para os mais diversos serviços ministeriais, seja aos 

ministérios ordenados, e à vida consagrada e aos ministérios não ordenados 

(catequistas, animadores da juventude, missionários, agentes da ação social), em 

nosso caso especifico também os Leigos Estigmatinos -FABER- “Animar todas as 

vocações não significa que a equipe vocacional seja responsável e fazer todas as 

coisas. Animar é diferente de fazer ou agir
15

.”  

 

C. Desafios  

 

19. Os desafios se tornam cada vez mais visíveis na atual conjuntura vocacional, as 

portas do quarto Congresso Vocacional, percebesse que a temática dos demais 

Congressos sofre uma evolução, mas sempre traz um eixo comum, atualíssimo 

quando se trata de vocação e discernimento, porque preconiza uma pastoral 

vocacional inculturada, dialogal, profética e ecumênica, que valorize a pessoa na 

sua dimensão antropológica, integrando os diversos aspectos vocacionais para 

que, através desta integralidade, os vocacionados/as consigam alcançar uma 

experiência plena com Deus, embasados em um “testemunho coerente e 

transparente; mística profunda e inculturada; um processo de inculturação mais 

adequado à juventude, tendo presentes a linguagem, símbolos, paradigmas e 

comunicação”
16

. 

 

20. Torna-se cada vem mais necessário o auxílio aos jovens no resgate do sentido 

para suas vidas, efetivamente é preciso restituir a dignidade dos que sofrem vitimas 

da violência, depressão, abuso de drogas e álcool, entre outras. No Brasil, 33.590 

jovens foram assassinados em 2016, sendo 94,6% do sexo masculino. Houve 

aumento na quantidade de jovens assassinados, em 2016, em vinte estados 

brasileiros, com destaque para Acre (+84,8%) e Amapá (+41,2%), seguidos pelos 

grupos do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Roraima, que 

apresentaram crescimento em torno de 20%, e de Pernambuco, Pará, Tocantins e 

                                                 
13

 Discurso do Papa Francisco na abertura do Sínodo dos Jovens, na Sala do Sínodo, no Vaticano. Disponível em: 
<https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-10/integra-discurso-papa-abertura-sinodo-jovens.html>. Acesso em 
08/10/18. 
14

 Cf.: CVB 14 
15

 CVB 31. 
16

 CVB 34. 
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Rio Grande do Sul, com crescimento entre 15% e 17%.
17

 O suicídio de jovens 

cresce de modo lento, porem constante no Brasil: a taxa de suicídios na população 

de 15 a 29 anos subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014, um 

aumento de quase 10%. Colocando o Brasil no oitavo lugar no ranking dos países 

com maior número de suicídios.
18

 O suicídio na juventude deve ser um aspecto 

considerável pelo paradoxo que ele incorpora: sofrimento em uma vida que está 

ligada a uma fase de descoberta, à alegria e às amizades, não ao sofrimento e à 

morte. O problema geralmente está associado a fatores como depressão, abuso de 

drogas e álcool e os chamados problemas interpessoais - violência sexual, abuso, 

violência doméstica e bullying. 

 

D.Temas a serem aprofundados 

 

21.  Como Pastoral Vocacional, devemos - para melhor servir aos vocacionados/as 

que nos procuram -, aprofundar alguns temas presentes na atualidade; a partir da 

antropologia cristã, grande desafio é estudar as “questões do celibato e castidade, 

do gênero (feminino e masculino), da afetividade e sexualidade, da 

homossexualidade”
19

.Também a valorização e definição de um itinerário vocacional 

que leve os vocacionados a despertarem, discernirem, cultivarem, e 

acompanharem suas vocações, livre de toda pretensão de queimar etapas; O 

Congresso Vocacional do Brasil preconiza o rompimento com algumas práticas que 

não caracterizam uma autêntica promoção vocacional, tais como “a queima de 

etapas no acompanhamento vocacional, a falta de acompanhamento que 

contemple as várias dimensões do itinerário, e que apresente a diversidade das 

opções de vida; a compreensão demasiadamente restrita da animação vocacional, 

confundindo-a com o recrutamento de candidatos e candidatas para as casas 

religiosas e seminários”
20

. Em contrapartida, a estratégia vocacional proposta é um 

estudo e construção de uma cultura que possibilite “envolver a comunidade no 

discernimento vocacional; fazer acompanhamento personalizado e grupal dos 

vocacionados e vocacionados em suas famílias e comunidades; formar e capacitar 

as equipes de animação vocacional, para o serviço de acompanhamento 

personalizado”
21

.  

 

 

                                                 
17

 Dados coletados do Atlas da Violência 2018 - IPEA e FBSP. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pdf>. 
Acesso em 01/11/18. 
18

 Dados coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Disponível em: 
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def>. Acesso em 01/11/18. 
19

 Idem. 
20

 CVB 38. 
21

 CVB 35. 
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3. “SE ALGUÉM QUER VIR APÓS MIM, RENUNCIE A SI MESMO, 

TOME A SUA CRUZ, E SIGA-ME” (MT. 16,24) (DISCERNIR) 

 

 

A. “Tome a sua cruz, e siga-me...” 

 
24Então disse Jesus aos seus discípulos: "Se alguém quer vir após mim, negue-se 

a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 25Pois aquele que quiser salvar a sua vida, 

vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la.  

 

22. Da contemplação para ação, somos convidados, a seguirmos o Mestre; 

olharmos com encantamento e admiração; porém, além de contemplar, devemos 

agir como Jesus. Este versículo que foi escolhido como lema, possui a síntese e 

condição para todos vocacionados/as: “Se alguém quer vir após mim...”, este é 

nosso primeiro amor; correr ao encontro de Cristo que nos chama e inquieta nosso 

coração, mas seguir, - ir atrás de Jesus - implica decisões, caminhos certos. 

“Negue-se a si mesmo”, saia do centro, seja dócil ao Espírito Santo, e com audácia 

caminhe, vá ao encontro da missão, que por muitas vezes é estar disponível para ir 

ao encontro da morte; “a renúncia não é a postulada por si mesma, mas como 

pressuposto da adesão positiva e radical ao Senhor”
22

; e “siga-me...” é 

conscientemente ter a coragem de promover uma cultura de encontro, em 

específico, uma nova cultura vocacional provincial.  

 

B. Uma nova cultura vocacional provincial. 

 

23. “Hoje precisamos de uma Pastoral Vocacional com horizontes amplos e com 

perspectiva de comunhão; capaz de interpretar com coragem a realidade como ela 

é com as dificuldades e as resistências, reconhecendo os sinais de generosidade e 

de beleza do coração humano. É urgente inserir nas comunidades cristãs uma nova 

“cultura vocacional””.
23

 No caminho percorrido até aqui, tivemos a oportunidade de 

contemplar a realidade da animação vocacional provincial e iluminar este “rosto” 

com a Palavra de Deus que nos convida ao seguimento. Iluminados pela reflexão 

feita até agora, indicaremos alguns caminhos mais concretos; indicações mais 

abrangentes; e elementos que podemos considerar mais permanentes do serviço 

de animação vocacional, para a prática da animação vocacional da Província. 

Agora, veremos propostas mais amplas, mas no próximo capítulo, especificaremos 

                                                 
22

 Os Evangelhos, I / Tradução e comentários Giuseppe Barbaglio, Rinaldo Fabris; tradução Jaldemir Vitorio, 
Giovanni di Biasio ; supervisão Johan Konings. 3ª ed.  São Paulo : Loyola, 2014. p. 261. 
23

 Discurso do Papa Francisco aos participantes no Congresso Italiano da Pastoral das Vocações, 5 de janeiro de 
2017. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/january/documents/papa-
francesco_20170105_convegno-pastorale-vocazionale.html>. Acesso em 11/10/2018. 
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as atividades deste ano, que se refere ao trabalho mais direto da animação 

vocacional. 

  

C. Propostas mais amplas. 

1. Alimentar o Carisma Estigmatino a Espiritualidade Bertoniana. 

 

24. “A oração é a vida de nossa vida e a alma de nossa alma. É como a respiração. 

“Abro a boca suspirando porque desejo teus mandamentos”
24

. Oração e mística são 

sem dúvida, características presentes na vida de São Gaspar Bertoni;, sem elas, a 

tendência é perder nossa personalidade profética e não respondermos mais os 

apelos da sociedade atual. Mas é bom salientar que não se trata de qualquer 

espiritualidade, nossa espiritualidade deve ser enraizada em nossas fontes, que 

nos levem a abandonarmo-nos nas mãos da Providencia Divina. Espiritualidade 

que deve estar a serviço da animação vocacional, como auxílio na descoberta dos 

vocacionados/as. 

 

25. No que diz respeito à oração, ela é indispensável (Mt 9,37-38), tanto no 

alimentar do Carisma, como no sustentar o testemunho dos irmãos consagrados, 

vocacionados, e Leigos/as que bebem da Espiritualidade Bertoniana e do Carisma 

Estigmatino. O Pai Fundador se enche de “confiança no Senhor Jesus, que 

continua chamando para o seguir”; de abandono “ao Espírito Santo, autor e 

inspirador dos carismas”
25

; é um continuo chamado ao discernimento, para que 

cada vez mais se encarne o Carisma e audaciosamente, atenda aos apelos do 

Reino, manifesto no povo de Deus. A oração se torna plena quando dela brotam 

atitudes que favoreçam a acolhida de todas as vocações que o Senhor nos dá. 

 

26. Quanto aos leigos estigmatinos - FABER-, promover o comprometimento com a 

estrutura existente, onde cada membro sinta-se parte da Família Bertoniana, e se 

reconheçam como vocacionados; e do mesmo modo, busquem “aprofundar sua 

vivência de fé, e testemunho bertoniano”
26

; que se esforcem com os padres e 

irmãos estigmatinos para conservar, estudar e propagar a devoção ao Pai 

Fundador, sua Espiritualidade e Carisma. 

  

                                                 
24

 BERTONI, Gaspar. Santo. A Gramática de Pe. Gaspar: meditações cotidianas / compilada por Inácio Bonetti. – 
Goiânia: Ed. da UCG, 2008, p. 262. Anotação de 30.05.1812. Experiência mística, digna de menção experimentada 
por Pe. Gaspar Bertoni. 
25

 VC 64. 
26

 Trecho da formula das promessas, cf.: Manual dos Leigos Estigmatinos, n 17. 
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2. Valorizar cada Vocação. 

 

27. O Papa Francisco, no discurso de abertura do Sínodo dos Jovens, pede-nos 

que “Deixemos para trás preconceitos e estereótipos. Um primeiro passo rumo à 

escuta é libertar as nossas mentes e os nossos corações de preconceitos e 

estereótipos: quando pensamos já saber quem é o outro e o que quer, então 

teremos verdadeiramente dificuldade em escutá-lo seriamente”.
27

 É evidente que 

devemos valorizar cada vocação que nos é apresentada, contemplando nelas, 

pessoas com qualidades e muitas capacidades. Que, independentemente de serem 

de paróquias estigmatinas ou não, são capazes de amar a São Gaspar, nossa 

Espiritualidade e Carisma. Evidentemente, no decorrer do itinerário vocacional, é 

necessário, com muito respeito, olhar para alguns aspectos que são importantes: 

entre eles, a história da pessoa, sua afetividade e sua sexualidade. Veladamente ou 

às claras, alguns preconceitos vocacionais precisam ser tocados e superados com 

efetiva responsabilidade.  

 

3. Formação Vocacional 

 

28. No que se refere à Formação Vocacional, é muito importante que a paróquia, 

comunidade, apostolado estigmatino, sejam sensibilizados e valorizem a cultura 

vocacional, que se tornem juntamente como o animador vocacional
28

, mediadores 

das vocações. É louvável que as comunidades locais promovam um trabalho 

formativo, que capacite ainda mais todos os grupos que diretamente acompanham 

as vocações: catequese, família, noivos, vocacional. 

 

29. No que se diz respeito aos leigos/as, que estes, tenham uma formação integral 

que promova o seu amadurecimento teológico e espiritual, além da sua capacidade 

de desenvolver relacionamentos autênticos e fraternos.  Que eles ainda tenha um 

vivencia inserida, encarnada na comunidade, fazendo-os não só capazes de 

reconhecer seu lugar na Igreja, mas também, de comprometerem-se com a Missão 

– característica forte em nosso Carisma -, pois, sabemos que toda vocação é 

sempre para uma missão
29

. 

 

                                                 
27

 Discurso do Papa Francisco na abertura do Sínodo dos Jovens, na Sala do Sínodo, no Vaticano. Disponível em: 
<https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-10/integra-discurso-papa-abertura-sinodo-jovens.html>. Acesso em 
08/10/18. 
28

 O diretório vocacional provincial prevê que cada comunidade estigmatina, tenha um confrade encarregado 
diretamente da animação vocacional na paróquia (cf.: DVP 3.5) 
29

 Cf. OLIVEIRA, José Lisboa M. de. Teologia da Vocação. São Paulo: Loyola, 1999 pp. 103-114 
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4. Revitalização da EVP  

 

30. Recordamos – saudosos - o belíssimo trabalho das Equipes Vocacionais 

Paroquiais que nas comunidades estigmatinas foram sempre os braços abertos 

para aqueles que querem entrar na Congregação. Algumas EVP’s ainda estão 

desenvolvendo seus trabalhos. Outras paróquias, atendendo as necessidades das 

Igrejas locais, trabalham com suas pastorais vocacionais (PV), serviço de animação 

vocacional (SAV) entre outros; temos diversas nomenclaturas, mas o mesmo 

apostolado. Queremos neste ano vocacional, convocar pessoas que estejam 

disponíveis para ser o rosto da Congregação nas realidades paroquiais, formando 

assim uma Equipe Vocacional Provincial, que seja uma ponte entre a Animação e 

Secretariado Vocacional Estigmatino e estes diversos organismos pastoral já 

existente nas paróquias.     

 

5. Interação da Pastoral Vocacional e a Pastoral da Juventude 

 

31. Dentro desta mesma dinâmica, a interação com a Pastoral da Juventude 

Estigmatina ganha relevância neste ano vocacional provincial. De fato, a juventude 

é normalmente marcada por ser o momento de decisão vocacional e de inclinação 

natural para a vida em grupo; Pensar em uma pastoral vocacional integral é 

também direcionar os jovens de nossas paróquias para o discernimento e 

amadurecimento de suas vocações. Este ano será iluminado pelo Sínodo dos 

Bispos dedicado aos jovens, com tema “Juventude, fé e discernimento vocacional”, 

a partir desta reflexão, estudarmos os resultados deste Sínodo , e também 

despertar em todos os jovens o caráter estigmatino e o desejo de continuidade do 

carisma e espiritualidade da congregação.  

 

6. Interação da Pastoral Vocacional e a Iniciação à Vida Cristã 

32.   A continuidade no itinerário percorrido na Iniciação à Vida Cristã deve 

promover o fortalecimento na formação do discípulo missionário de Jesus Cristo, 

ciente que o primeiro passo para o despertar vocacional é aprofundar a fé em todas 

as etapas da vida através de uma catequese querigmática e mistagógica. “É 

necessário promover uma forte experiência com Deus, um amadurecimento 

espiritual, para se formar discípulos missionários adultos na fé.”
30

 O Ano Vocacional 

nos impulsiona a trilharmos um itinerário de fé e um projeto de vida cristã, que 

contenha em sua metodologia passos indicativos para os jovens em seus diversos 

contextos de fé e de vida. "Sabemos que o processo de Iniciação à Vida Cristã 

                                                 
30

 CVB 110. 
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requer novas disposições pastorais. São necessárias perseverança, docilidade à 

voz do Espírito, sensibilidade aos sinais dos tempos, escolhas corajosas e 

paciência, pois se trata de um novo paradigma"
31

 

 

 

4. PROPOSTAS E CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO ANO 

VOCACIONAL ESTIGMATINO (SEGUIR) 

 

33. Tendo percorrido este itinerário, queremos apresentar neste momento, 

propostas, que serão efetivamente, pistas de ação e realização do ano vocacional 

em nossas paróquias da Província, em vista a integração de todo setor pastoral. 

Para revitalizar a cultura vocacional em nossa Província, assumimos, como 

compromisso, por Amor e vocação, com fé e coragem, as seguintes propostas 

operativas: 

 

Despertar Vocacional 

34. Tema: “Contempla este Meu Coração” 

 Justificativa: Encontro que promova a divulgação vocacional nas regiões de 

nossa Província, e possibilite o encontro do secretariando Vocacional com os 

candidatos. 

 Objetivo Geral: Promover a reflexão e discernimento da vocação, dentro do 

Carisma Estigmatino. 

 Objetivo Específico: 

I. Apresentar a História da Congregação e do Fundador, a fim de despertar a 

devoção e interesse para o seguimento; 

II. Mostrar as possibilidades de processos formativos na congregação; 

III. Assessorar o discernimento dos vocacionados; 

IV. Aproximar os vocacionados das paróquias estigmatinas. 

 Metodologia: Em paróquias estigmatinas, previamente solicitadas, com 

encontro em um final de semana, abrangendo todas as regiões da província, 

durante o primeiro semestre.   

 

Encontro de Integração Vocacional 

35. Tema: Se alguém quer vir após Mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e 

siga-me” (Mt. 16,24) 

Justificativa: Atendendo ao Diretório Vocacional de nossa Província, que 

preconiza que: “A Animação Vocacional Provincial organize um encontro anual de 

integração especialmente para aqueles que irão ingressar em nossas casas de 
                                                 
31

 CNBB, doc. 107, n. 9. 
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formação” (DVP 4.4.1), a alteração do até então Despertar Vocacional para o 

Encontro de Integração Vocacional. 

Objetivo Geral: Promover uma maior convivência dos vocacionados com as 

diversas realidades da Província. 

 Objetivo Específico: 

I. Integração entre os vocacionados. 

II. Aproximação dos candidatos aos Formadores. 

III. Vivencia da Espiritualidade Bertoniana. 

IV. Apresentação do processo formativo. 

V. Ajustes e encaminhamentos para os ingresso/egresso dos vocacionados 

em nossas Casas de Formação.  

 Metodologia: No mês de novembro, na fazenda Santana, nosso Centro de 

Espiritualidade, com a observância do colóquio com os Formadores, 

atividades psicológicas, e momentos orantes, que favoreçam o discernimento 

quanto ao ingresso/egresso dos candidatos. 

 

Retiro Vocacional para Jovens 

36. Tema: Sínodo da Juventude: “Juventude, Fé e Discernimento Vocacional” 

 Justificativa: À luz do Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens, com tema 

“Juventude, fé e discernimento vocacional”, e respondendo ao anseio dos 

nossos jovens de podermos orientá-los e caminhar juntos no descobrimento 

da vocação pessoal, o “Retiro da Juventude Estigmatina” trará as ferramentas 

orantes para o processo de descobrimento da vocação que Deus nos confiou. 

 Objetivo Geral: Despertar através do silêncio orante, o interesse do jovem de 

poder ouvir e acolher a vontade do Pai.  

 Objetivos Específicos: 

I. Escutar a juventude que procura conhecer a vontade de Deus; 

II. Despertar no jovem a necessidade de responder ao chamado pessoal; 

III. Caminhar com o jovem na descoberta da sua vocação; 

IV. Orientar junto com a Pastoral Vocacional o caminho a ser trilhado neste 

reconhecimento da vocação. 

 Metodologia: O retiro seguirá a o método dos Exercícios Espirituais, com 

colocação na linha Inaciana. 

 

Vigília Vocacional 

37. Tema: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e 

siga-me” (Mt. 16,24) 
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Justificativa: o momento de Vigília é propício para, ao longo da noite, refletir junto 

ao Senhor o nosso chamado pessoal dentro de uma realidade concreta. Numa 

cidade cheia de barulho e do corre-corre, afastando-nos da agitação do dia, aà 

noite nos proporciona o silêncio idôneo para um encontro pessoal com Deus. 

Durante as horas da noite, uma Vigília nos facilita ouvir a vontade do Pai.  

 Objetivo Geral: trazer à juventude a importância do discernimento vocacional 

à luz da Igreja.  

 Objetivos Específicos:  

I. Apresentar "o que é vocação" e "qual é a primeira vocação do jovem 

Cristão?";  

II. Trabalhar as diferentes vocações para as o Jovem Cristão está chamado; 

III. Entregar as ferramentas necessárias aos jovens para fazer um verdadeiro 

discernimento vocacional; 

IV. Dialogar sobre as vocações (mesa redonda com diferentes tipos de 

vocações); 

V. Despertar, por meio das vivências, o aprofundamento e importância de 

discernir nossa vocação; 

VI. Partilhar a beleza de "sentir o chamado" de servir a Deus na sua Igreja; 

VII. Refletir o como construir o Reino de Deus em nosso mundo, a partir da 

nossa realidade e vocação; 

VIII. Deixar o "coração inquieto" a partir da nossa primeira vocação, sermos 

Santos, a necessidade de ser missionários no dia-a-dia. 

 Metodologia: durante uma jornada Vigília, desenvolveremos à luz da primeira 

vocação do Cristão, a vocação à santidade, as diversas vocações que o 

cristão está chamado a viver.  

Em grupos divididos por faixa etária, junto com monitor por grupo, após terem 

ouvido uma vivência sobre uma vocação em específico, partilharão quatro 

perguntas que atingirão diretamente ao jovem que faz parte do grupo. Após 

uma breve partilha por grupos, livre e espontaneamente, serão convidados 

alguns jovens que queiram partilhar sua experiência, ou a do grupo, à luz das 

perguntas previamente desenvolvidas no grupo de vivência.  

Logo após a partilha das experiências pessoais e ou do grupo, abrir-se-á um 

momento de perguntas-respostas com o "palestrante convidado", para 

aprofundar o tema desenvolvido.  

 

Mês Jovem Estigmatino 

38. Tema: Vocação nas Sagradas Escrituras. 

 Justificativa: À luz das Sagradas Escrituras, o Mês Jovem Estigmatino 

celebrado no mês de setembro traz três dimensões a serem trabalhadas: as 

Sagradas Escrituras, que iluminam nosso tema a ser tratado no mês; 
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pensamento de São Gaspar Bertoni, que permeia nossa reflexão; e 

finalmente o Magistério da Igreja, que nos motiva e nos encoraja a agir no 

Mundo.  

 Objetivo Geral: levar o jovem a se encantar com as Sagradas Escrituras, a 

partir de nossa espiritualidade Bertoniana. 

 Objetivo Específico: 

I. Conhecer as Sagradas Escrituras, a partir do olhar de Pe. Gaspar e da 

Santa Igreja; 

II. Suscitar no jovem o encanto pela Palavra de Deus revelada nas Sagradas 

Escrituras; 

III. Vincular a vocação especifica do jovem algum personagem das Sagradas 

Escrituras; 

IV. Rezar a vocação especifica do jovem a partir da experiência pessoal com 

as personagens bíblicas apresentadas; 

V. Agir na vida, a partir do suscitado na oração. 

 Metodologia: todo final de semana, do mês em questão, a Assessoria 

Provincial da Juventude Estigmatina encaminhará um subsídio com uma 

iluminação bíblica, um pensamento de São Gaspar sobre o assunto abordado 

e perguntas de reflexão a serem discutidas no grupo. Nesta oportunidade 

refletiremos a vocação de grandes personagens bíblicos apresentados nas 

Sagradas Escrituras. 

 

Peregrinação da FABER, Juventude Estigmatina e Vocacional  

39. Tema: Família Bertoniana – Vocacionados a Serviço da Igreja, iluminados pela 

Fé e espiritualidade de São Gaspar. 

 Justificativa: No ano que celebramos 25 anos da Páscoa do Irmão Roberto 

Giovanni, e os 75 anos de criação da Província Santa Cruz; retornaremos ao 

Santuário do Desterro, e unidos, todos os núcleos de FABER da província, 

grupos da PJEst, e demais Vocacionados, agradeceremos pela história, e 

pediremos a benção de Deus para a caminhada da vocação laical em nossa 

província.     

 Objetivo Geral: Unir os núcleos de FABER província, grupos da PJEst, 

vocacionados, e estudantes das diversas etapas formativa, para este 

encontro devocional. 

 Objetivo Específico: 

I. Divulgar e unir todas as vocações especificas da congregação. 

II. Promover este encontro de oração e formação em um lugar propicio de 

peregrinação. 

III. Divulgar ao Irmão Roberto Giovanni. 
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 Metodologia: Em maio de 2019, em um Sábado, no Santuário, em Casa 

Branca/SP, um encontro, onde será realizado palestra, momentos orantes, 

Santa Missa, e confraternização dos leigos estigmatinos. 

 

CALENDÁRIO 

40. Segue agora, o calendário com as atividades programadas para celebrarmos 

este ano reflexivo para as vocações em nossa província.   

Janeiro 

 Dia 23 - Abertura Oficial do Ano Vocacional Estigmatino da Província 

Santa Cruz e Comemoração dos 75 Anos da Província Santa Cruz - 

Fazenda Santana, em Corumbataí/SP 

Fevereiro 

 Dias 11 e 12— Aula Inaugural - Superior provincial com os Estudantes da 
Província. Tema : Vocação e Missão do Estigmatino em tempos de 
mudança de época. - Casa de Espiritualidade Fazenda Santana – 
Corumbataí/SP 

 Dias 16 e 17 - Despertar Vocacional – Paróquia Santa Luzia, em Vitória da 

Conquista/BA. 

 Dias 23 e 24 - Despertar Vocacional – Paróquia Santo Afonso, em 

Juazeiro/BA. 

 Formação Missionária - Região Bahia – PJEst. 

Março 

 Dias 29, 30 e 31 - Retiro Vocacional para Jovens - Casa de Espiritualidade 

Fazenda Santana – Corumbataí/SP 

 Formação Missionária - Região São Paulo – PJEst. 

Abril 

 Dias 06 e 07 - Despertar Vocacional – Seminário Propedêutico – Ribeirão 

Preto/SP.   

 Formação Missionária - Região Campinas – PJEst. 

Maio 

 Dia 4 – Peregrinação da FABER, Juventude Estigmatina e Vocacional – 

Santuário N. S. do Desterro, em Casa Branca/SP. 

 Dias 25 e 26 - Despertar Vocacional – Paróquia Divino Espírito Santo – 

Guarapuava/PR. 

 Formação Missionária - Região Sul – PJEst. 

Junho 

 Dias 15 e 16 - Despertar Vocacional – Casa de Formação “Chácara do Vovô 

- Campinas/SP. 

 Formação Missionária - Região Barretos – PJEst. 
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Agosto 

 Dia 17 ou 18 - Vigília Vocacional – em todas as Paróquias Estigmatinas – 

PJEst. 

Setembro 

 Mês Jovem Estigmatino – PJEst. 

Novembro 

 Dias 08, 09, e 10 – Encontro Vocacional de Integração - Fazenda Santana - 

Corumbataí/SP. 

Dezembro  

 Dia 08 - Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem 

Maria e Encerramento Oficial do Ano Vocacional Estigmatino da 

Província Santa Cruz – Paróquia Santa Cruz -  Rio Claro/SP.  

 

 

 CONCLUSÃO 

 

 

41. A proposta do Mestre a Pedro e aos demais Apóstolos foi muito concreta e 

provocadora: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, 

e siga-me” (Mt. 16,24). Este Texto-Base quis nos mostrar como, aplicado ao 

Secretariado Vocacional e à Equipe Vocacional Provincial, isto significa mais 

coragem para deixarmo-nos conduzir por Cristo. Efetivamente podemos neste ano, 

promover com maior audácia a animação vocacional, e assumirmos uma nova 

cultura vocacional que responda as novas realidades e novos desafios. Cada 

comunidade estigmatina precisa buscar, com muita criatividade, adaptar-se às 

atividades, materiais e propostas que disponibilizaremos para dinamizar a 

animação vocacional na Província Santa Cruz. Assim, a animação vocacional na 

Província, que até o momento desempenhou um belíssimo trabalho, será 

fortalecida e revitalizada.  

42. Todavia, precisamos ser bem realistas. Não devemos esquecer que temos 

ainda “um longo caminho a percorrer” (1 Rs 19,7), avançando para “águas mais 

profundas” (Lc 5,4). Somos chamados a alimentar nossa existência cristã, a fim de 

que tenhamos a força necessária para prosseguir o itinerário vocacional. Por isso, 

como comunidade vocacionada e reunida pela Trindade queremos colocar a nosso 

apostolado nos moldes de nosso Pai Fundador que resume a evangelização na 

expressão latina: “CONTEMPLATA TRÁDERE”. 

43. "Trádere", isto é, comunicar aos outros, por meio da pregação, tudo aquilo que 

o estigmatino viveu em sua vida espiritual, em sua união com Deus, toda a sua 

vivência batismal. "Contemplata", Aquilo que antes foi contemplado na meditação 
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das verdades evangélicas, na recitação das preces, na celebração da Santa Missa, 

e que foi transformado em vida intensamente espiritual pelo crescimento diário e 

contínuo na virtude, isso deve ser proposto aos outros. Trata de uma espécie de 

contemplação vivencial de Deus, ou uma reprodução da vida divina em todos os 

aspetos da vida do estigmatino. 

O verdadeiro estigmatino precisa, pois, ser antes de tudo um verdadeiro cristão, um 

consagrado, um sacerdote eminentemente exemplar. Assim, repleto de Deus terá 

sentido real o que ele prega, qualquer que seja o tipo de sermão, desde a simples 

catequese às crianças até às homilias dominicais, às novenas solenes, retiros, 

missões, etc. Por isso, a este propósito, São Gaspar citava aquela frase do 

Evangelho: "Quem permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto". (Jo 

15,5)”
32

 

  

                                                 
32

 CAMPAGNER, Pe. Felisberto. Um Cristão cem por cento: vida e obra de São Gaspar Bertoni. 2ª Edição. Goiânia: 
Editora Espaço Acadêmico. 2017. p. 76.  
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ANEXOS 

 

 

 

Oração do Ano Vocacional Estigmatino  

- Província Santa Cruz - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor da Messe, 

Fazei ressoar em nossos corações o convite do vosso Filho Jesus Cristo: “Vem e 

segue-me!” Despertai nos Jovens o profundo desejo de servir-vos sendo sinal da 

vossa ternura; suscitai no meio do vosso povo vocações leigas, consagradas e 

sacerdotais. 

Ajudai-nos a descobrir a vocação de amar e servir, fazendo-nos testemunhas do 

Evangelho e promotores da comunhão na vida e missão da Igreja. 

Que os Santos Esposos, Maria Santíssima e São José, nos inspirem a dizer “SIM” 

ao vosso chamado; e a exemplo de São Gaspar Bertoni, possamos contemplar o 

coração do vosso amado Filho, para ESCUTAR, DISCERNIR e SEGUIR; 

acolhendo o seu convite: “Se alguém quer vir após Mim, renuncie a si mesmo, tome 

a sua cruz, e siga-me” (Mt. 16,24). 

 

Amém.  
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