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Estudos Bíblicos para o mês das vocações 
 
 

SEGUIR A CRISTO – EXIGÊNCIAS ÉTICAS E ESTÉTICAS  
 
O mês de outubro em nossa Diocese é dedicado a orar, trabalhar e celebrar as vocações. Em primeiro 
lugar devemos saber bem o que é “vocação”. Vamos começar com o que “não é”. Vocação não é igual a 
talento ou habilidades. Vemos muito essa expressão: “eu não tenho vocação para isso ou aquilo”, 
entendido aqui o termo vocação como habilidade ou talento. A pessoa as vezes quer dizer: “eu não tenho 
capacidade, vontade ou habilidade para isso ou aquilo”. Vocação é um “chamado”. Vocacionar é chamar 
alguém para algo.  
 
E para que possamos atender ao chamado é necessário “escutar”. O caminho de uma comunidade de 
seguidores é a “escuta” atenta e carinhosa de quem nos chama. Deus nos chama para a sua missão. O 
mais importante credo do povo de Deus começa com o pedido de escutar: “Escuta Israel o Senhor é 
nosso Deus, UM é o Senhor” (Dt 6:4). A Regra de São Bento, de tradição monástica, começa também: 
“Escute, filho, os preceitos do Mestre e incline o ouvido do seu coração. Receba de boa vontade os 
conselhos de um pai carinhoso e execute-os com fidelidade”. Temos tanto na tradição bíblica, 
especialmente a tradição profética, quanto na tradição espiritual, especialmente sua via monástica, esses 
pontos que se conectam: escute – pratique – para assim chegar ao Reino de Deus. Chegar aqui é 
“reconhecer que o Reino já está no nosso meio”, nosso trabalho/missão é REVELAR, tirar o véu, ajudar a 
tirar o que atrapalha enxergar. 
 
A Regra ainda lembra no seu Prólogo: E, procurando o Senhor o seu operário na multidão do povo a 
quem proclama essas coisas, diz ainda: ‘Quem é o homem que quer bem à vida e deseja ver dias 
felizes?’ Se, ouvindo, você responder: ‘Eu’, o Senhor lhe diz: ‘Se você quer possuir a vida verdadeira e 
perpétua proíba o mal à sua língua e que seus lábios não falem falsidade, afaste-se do mal, pratique o 
bem, procure a paz e vá atrás dela’.  
 
Em meio aos nossos contextos de violências de todos os tipos, ódio crescente, abuso do discurso da 
religião, da Bíblia e do nome de Deus para justificar tudo isso, somos chamadas a “inclinar nosso 
ouvido” para ouvir o chamado de Deus e estarmos prontas a atender. Como foi dito antes, vocação é 
chamado a algo (a ser e a fazer). Isso não significa que temos habilidades, capacidades ou talentos 
naturais para isso. Mas a necessidade chama e devemos responder. Quando não sabemos, procuramos 
aprender. Quando achamos que não temos habilidades, vamos adquiri-las. O amor faz isso com a 
gente. Por isso recordamos o tema da nossa Diocese: ‘o perfeito amor joga fora todo o medo’ (1Jo 
4:18).  
 
O mês das vocações em nossa Diocese quer oferecer a oportunidade para as pessoas das comunidades 
refletirem sobre o que significa ‘andar com Jesus’ ou ‘configurar sua vida do mesmo jeito que foi a vida 
de Jesus’. Nós, como indivíduos, estamos seguindo aquele que nos chamou? A Diocese e a Província 
estão nesse caminho também?  
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A nossa missão, que é a Missão de Deus, tem cinco aspectos a serem trabalhados:  
1. Proclamar as boas novas do reinado de Deus  
2. Ensinar, batizar e nutrir os novos crentes  
3. Responder às necessidades humanas com amor  
4. Procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de 

violência, e buscar a paz e a reconciliação  
5. Lutar para salvaguardar a integridade da Criação, sustentar e renovar a vida da terra.  

 
Esses cinco aspectos que estão interligados nos ajudam a refletir, a orar, a decidir e a fazer algo em 
direção ao Reino de Deus, para que a vida seja abundante, as desigualdades desapareçam e as pessoas 
sejam mais parecidas com Jesus do que são agora.  
 
O texto que vamos ler no início de cada estudo bíblico é tirado da Carta de Paulo aos Colossenses: 
“Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim nele andai” (Col 2:6). E será a partir 
desse versículo que vamos percorrer nossas reflexões vocacionais, orar para que Deus nos dê a graça 
da conversão e para que haja mais gente “mergulhada/batizada” no projeto profético de Jesus de 
transformação da sociedade e suas estruturas injustas.  
 
Nós, e a maioria das pessoas ao nosso redor e o planeta, estamos em sofrimento. Nossa existência 
como humanidade está ameaçada. Deus nos chama a sermos uma “parábola” do Reino, a viver seus 
valores. Deus nos chama para sermos a experiência do Cristo para outras pessoas e para o planeta. 
Deus nos chama a pequenas ações para que o mundo creio que foi Ele que nos enviou.  
 
A que você está sendo chamada/o? O que você pode fazer na e desde a Igreja para que o mundo CREIA 
que o jeito de Jesus cura, salva, conecta e acarinha/cuida? A que serviço ou ministério você está sendo 
chamado por Deus? O Batismo nos faz “mergulhar” em algum serviço, estilo de vida e ministério. 
Vamos? Eis a pergunta que vamos refletir especialmente nesse mês.  
 
Pelas Vocações (LOC p. 501) 
Doador de todo o bem,  
Que por teu Espírito Santo tens estabelecido 
Várias ordens na tua igreja, 
Concede a tua graça, rogamos-te humildemente, 
A quem atendeu o chamado aos ofícios e ministérios; 
Enche tais pessoas com a verdade de tua doutrina 
E reveste-as da santidade de vida, 
Para que te sirvam com fidelidade, 
Para a glória do teu grande Nome e  
Edificação de tua Santa Igreja;  
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, 
Que vive e reina contigo e com o Espírito Santo,  
Um só Deus, agora e sempre. Amém.  
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