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Todos os povos, todas nações, todas as raças, todas as tribos, 
todos os seres humanos: é devedor de todos! Não Sossegueis até que 

todos conheçam, amem e sirvam a Jesus, o Salvador!  (Pe. Jordan)

aMantra para início da oração:
Tudo por causa de um grande amor! Tudo por causa 
de um grande amor! Tudo, tudo por causa de um 
grande amor! Por causa de um grande amor!

aContextualização:
A palavra ‘vocação’ vem da palavra Latina ‘vocare’ 

e significa “chamar”. A vocação é um dom de graça 
e de aliança, é o segredo mais belo e precioso 
da nossa liberdade. A vocação coincide com um 
essencial chamado: o da santidade, que, é o apelo 
para a alegria, para o amor que ressoa no coração 
de todos os jovens. Somente a partir da vocação à 
santidade é que se pode buscar, de modo pleno, 
as diferentes formas de vida. A santidade tem a 
sua fonte inesgotável no Pai, que, através do seu 
Espírito, envia Jesus Cristo, o Santo de Deus, entre 
nós para nos tornar santos através do conhecer e 
tornar conhecido o Divino Salvador e com a certeza 
de que traz alegria e paz à nossa vida. 

Necessitamos recuperar, em toda a Igreja, o 
contato vivo com a existência feliz de Jesus e é 
esta a condição fundamental para toda e qualquer 
renovação. Devemos ser santos, para poder convidar 
os jovens a sê-lo. Os jovens têm necessidade de 
santos que formam outros santos, mostrando assim 
que a santidade é o rosto mais belo da Igreja. Através 
da santidade dos jovens, a Igreja pode renovar o seu 
ardor espiritual e o seu vigor apostólico. O perfume 
da santidade gerada pela vida adequada de muitos 
jovens pode curar as feridas da Igreja e do mundo, 
levando-nos a plenitude do amor para a qual, 
desde sempre, estamos chamados: os jovens santos 
impelem-nos a voltar ao nosso primeiro amor.

Os jovens são portadores de um enfoque da 
realidade com traços específicos. Podemos dizer 
que eles pedem para ser acolhidos e respeitados na 
sua originalidade. Em geral, os jovens são abertos à 
diversidade, que os torna atentos aos temas da paz, 
da inclusão e do diálogo entre culturas e religiões. 
Podemos perceber que os jovens sabem ser 
precursores do encontro e do diálogo intercultural e 
inter-religioso, na perspectiva de uma convivência 
pacífica e tranquila. Muitos jovens estão à procura 
do sentido da vida e demonstram interesse pela 
espiritualidade. 

No mundo atual, onde o pluralismo está cada 
vez mais evidente e onde o leque das formas de 

viver a vida cresce cada vez mais, a questão das 
escolhas apresenta-se com particular intensidade 
e a vários níveis, principalmente diante de planos 
de vida cada vez menos lineares, comprometedores, 
marcados por uma grande incerteza. Muitas vezes 
os jovens buscam abordagens extremas e ingênuas: 
desde considerar-se diante de um destino já 
escrito e inflexível até sentir-se dominado por 
um ideal sem sentido de ascensão, num contexto 
de competição desordenada e violenta. Também 
percebemos uma sociedade do imediato, do fácil, 
do descomprometimento, do individualismo, 
que influencia na decisão vocacional do jovem, 
principalmente quando necessitam olhar e 
comprometer-se mais com o outro.

Diante da realidade de mundo em que estamos, 
somos convidadas a ter um cuidado especial com a 
vocação da pessoa humana chamada a desenvolver 
relações essenciais consigo mesma, com Deus, com 
o mundo e com os outros.  Devemos contribuir para 
que o/a vocacionado/a cultive uma subjetividade 
aberta, onde o outro seja acolhido, respeitado 
e valorizado. Somos chamadas a nos engajar 
para vivermos a cultura vocacional, a sermos 
testemunhas credíveis do amor misericordioso de 
Deus para cada ser humano. O jovem necessita de 
referência autentica, credível, sustentável. Deus nos 
chama a isso, assumamos com afinco e fervor.

aTexto bíblico - Jeremias 1, 4-10

aLeitura Orante:
* O que a realidade dos jovens vocacionados/as e 

do texto bíblico dizem?

* O que Deus me fala através da vida a juventude 
e do texto bíblico? 

* O que eu quero dizer a Deus? 

* Qual meu novo olhar a partir da Palavra – 
Compromisso Comunitário.

Oração: Pelas Vocações (Preces Salvatorianas - 55a)

aBenção final: Abençoe-vos Deus todo poderoso, 
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele vos santifique, 
confirme e multiplique como a areia do mar e como 
as estrelas do céu, até o fim dos tempos.  Amém!
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