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O QUE É?



Ao nos depararmos com a palavra vocação, geralmente ligamos 
logo essa palavra com as imagens de padre e freira, ou até 
mesmo a confundimos com a escolha profissional, porém, são 

duas coisas diferentes.

Na verdade, o significado da palavra vocação é bastante 
amplo e tem sua origem no verbo latino vocare, que significa “chamar 
ou chamamento”. No âmbito religioso, trata-se de um chamado que 
provém da boca Daquele que tudo criou pela força de sua Palavra: 
Deus. Portanto, compreender a vocação como um dom é reconhecer 
que, em todas as circunstâncias, Deus nos chama a viver e realizar seu 
projeto de amor.

Vocação é dizer SIM a Deus, pela fé, descobrir o próprio lugar no 
mundo, na Igreja de hoje e no serviço aos irmãos. Para descobrir bem 
este projeto de Deus se faz necessário fazer um discernimento.

DISCERNIMENTO VOCACIONAL

Diante das diversas opções vocacionais que a vida cristã ofere-
ce, é importante que os jovens façam um discernimento para desco-
brir qual é a vocação a qual se sentem chamados por Deus. No início da 
juventude nem sempre se tem clara esta opção, por isso é necessário 
conhecer os diversos caminhos.

A palavra discernimento significa “colocar à parte, dividir ou 
separar; é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a distinção 
entre duas ou mais coisas”, ou seja, “escolher, tomar uma decisão 
diante de algumas opções”. É importante que o discer-
nimento não seja feito sozinho, faz-se necessário 
deixar-se ajudar por um guia espiritual ou orien-
tador vocacional, isto é: uma pessoa com mais 
experiência de vida e caminhada de fé. A partir 
do diálogo com essa pessoa, é possível perceber 
melhor na própria experiência de vida e de fé os 
sinais de Deus. Sinais estes que se revelam por 
meio de acontecimentos concretos do cotidiano, 
de situações sociais e eclesiais que levam a pessoa a 
dar uma resposta, colocando-se livremente à disposi-
ção de Deus para  fazer algo que corresponda ao seu projeto.



 Algumas perguntas podem ajudar no discernimento vocacio-
nal: O que desejo para minha vida? O que sinto que Deus deseja de 
mim? O que penso em relação ao meu futuro? O que parece ser a von-
tade de Deus para o meu futuro? Quais são as dúvidas mais constantes 
em relação à minha escolha vocacional? Sou consciente de que só 
encontrarei o verdadeiro sentido para a minha vida correspondendo 
ao projeto que Deus tem para mim?
 Vejamos, a seguir, as diversas vocações.

 VOCAÇÃO À VIDA MATRIMONIAL

É a vocação do amor que se realiza na relação 
entre o homem e a mulher. No amor de Deus, o 
casal é chamado a edificar o amor conjugal para 
formarem uma família. Constituem, assim, uma 
íntima comunidade de vida para realizarem a 
missão da maternidade e da paternidade, onde o 
lar se torna uma pequena Igreja na qual se vive, 
partilha e transmite os valores humanos e cristãos. 
A família é o berço de todas as vocações.

 VOCAÇÃO À VIDA CONSAGRADA

A vida religiosa consagrada é uma voca-
ção para homens e mulheres que se sen-
tem chamados por Deus para viver a radi-
calidade de seu Batismo, dedicando 
toda a sua vida, seu tempo, suas forças 
e capacidades para o serviço aos 
irmãos, diante das mais variadas 
necessidades do ser humano, hoje. 
Vivendo em comunidade, têm como 
primeira regra a vivência do Evangelho, 
testemunhando o amor fraterno. Pro-
põem-se a seguir Jesus Cristo, assumindo 
seu modo de viver casto, pobre e obediente, 
assumindo com liberdade este estilo de vida, 
para, assim, estarem disponíveis a realizar uma missão na Igreja e na 
sociedade atual, segundo um carisma específico.
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VOCAÇÃO À VIDA SACERDOTAL

A vocação à vida sacerdotal é voltada aos homens que sentem o 
chamado a serem continuadores da missão de Cristo, recebendo o 
sacramento da ordem, a fim de se colocarem totalmente a serviço do 
povo de Deus. A missão do sacerdote tem como inspiração a imagem 
de Jesus Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas para orientá-las, 
introduzi-las e animá-las na vida da fé e da comunidade. O padre tam-
bém tem a missão de denunciar as injustiças, os falsos valores, para 
favorecer a vida nas suas mais diversas dimensões.

VOCAÇÃO DO CRISTÃO LEIGO

Todo cristão leigo casado ou solteiro vive e corres-
ponde à sua vocação sendo sinal de Cristo e do seu Evan-
gelho no meio do mundo. Podem desempenhar ativida-
des diversas na Igreja e no mundo, sejam elas no âmbi-
to da educação, da política, da comunicação social, 
do comércio, da arte etc. Independentemente da 
missão que vive e realiza, ele é também chamado a 
trilhar um caminho de desenvolvimento humano e de 
santificação pessoal no meio da família e da sociedade.  
Texto: Irmãs Paulinas

VOCÊ TEM VOCAÇÃO?

Se você, jovem, se sente chamado a colocar-se a serviço de 
Deus e da Igreja, entre em contato com os responsáveis pelo SERVIÇO 
DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL da nossa Diocese de Jaboticabal: 


