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4º Encontro PRÉ ENA – 2022
Tema gerador: Somos todos vocacionados.

"Habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala 
conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, 
vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada." 
(Santa Dulce dos Pobres).

“O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles 
que se unem a Deus obtém três grandes privilégios: onipotência sem 
poder; embriaguez sem vinho e vida sem morte.” (São Francisco de Assis) 



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Tema gerador: 
SOMOS TODOS VOCACIONADOS

Irmãos e irmãs, Paz e Alegria.

Chegando ao quarto texto de preparação ao 21º ENA sentimos 
que o chamado se aproxima, por isso vamos mergulhar na 
temática da vocação. No intuito de aproveitar a profundidade 
das palavras do Papa Francisco, sugerimos cinco passos 
pedagógicos: Contextualização, Experiência, Reflexão, Ação e 
Avaliação. Assumir o nosso chamado e ser apoio e motivação aos 
é o tratará esse estudo.

1. Contextualização: (Partilha de ideias e impressões sobre os 
questionamentos)

a. Como são os jovens de hoje, o que eles sentem agora?

b. Quais as características dos jovens das nossas equipes base?

c. O MFC oferece oportunidade para que os jovens assumam uma 
causa que dê sentido a sua existência?

d. Estamos aprendendo a envelhecer com sabor ou estamos 
ficando azedos?

2. Experiência: (Escuta ativa das ideias dos jovens)

a. Vamos ouvir os nossos jovens. 

b. Enquanto os jovens falam identifique os sentimentos 
despertados e as ideias que surgem. 

3. Reflexão: 

Somos todos chamados - Somos todos vocacionados

No capítulo oito, a vocação é o tema abordado e direcionado 
para a realidade da juventude. A vocação é um chamado 
acompanhado de uma resposta, compreender o chamado de 
Deus é uma forma de entender que nada é fruto de um caos sem 
sentido.

A vocação é a vivência das potencialidades, que convoca a todos 
para crescer para a maior glória de Deus. O fundamental é 
discernir e descobrir que o que Jesus quer de cada jovem é sua 
amizade, é um amor gratuito, um amor de amigos, é um convite 
para fazer parte de uma história de amor. 

Vocação é entrega, é missão para os demais. Toda pastoral, 
formação e espiritualidade é vocacional. Discernir sobre a 
vocação é buscar em si as capacidades necessárias para esse 
serviço, é reconhecer o fim para o qual foi feito. Para realizar a 
própria vocação, é necessário se 
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desenvolver, fazer germinar e crescer integralmente.

Ser vocacionado é “ser para os outros''. As vocações traduzem 
se: a) na formação familiar, b) no engajamento, c) e no mundo do 
trabalho.

Os jovens constroem o sonho de formar sua própria família. O 
Sacramento do Matrimônio envolve projetos de vidas que se 
unem enraizado no próprio Deus, esse dom assegura a 
elaboração de novas vidas, nesse contexto a sexualidade deve 
ser encarada como uma dádiva divina, como expressão do amor 
de Deus.

A Família

A família é o principal referencial para o jovem. São os exemplos 
que eles recebem que alimentam o desejo em assumir sua 
vocação. Por vezes os jovens não desfrutam desse ambiente 
familiar sadio, mas encontram nas comunidades bases um alento 
para o sonho de ser família, independente do arranjo familiar do 
qual fazem parte. 

Muitas vezes a juventude se vê obrigada a assumir 
compromissos acima das suas forças, essas experiências de dor 
e sofrimento no ceio das famílias levantam dúvidas sobre a 
importância e a necessidade de formar novas famílias.

Vivemos um contexto marcado pela desvalorização das virtudes 
relacionadas ao matrimônio, o amor, a paciência, a capacidade 
de diálogo e de serviço. Além disso, a sexualidade é vulgarizada, 
transformada em um meio de manipulação dos outros. Assim, se 
faz necessário superar a cultura do descartável, do provisório, a 
igreja confia que os jovens são capazes de fazer escolhas 
definitivas e compromissadas.  
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É missão do MFC preparar a juventude para o Matrimônio, 
desenvolvendo e sendo sinal das virtudes matrimoniais. Implica 
também educar a sexualidade e a entrega aos demais. Vale 
destacar que a vocação mais importante é a batismal. Casados, 
consagrados ou solteiros, todos podem e devem ser 
testemunhas dessa vocação. 

O Engajamento

O engajamento se dá de diversas formas, no contexto familiar, 
nas pastorais, nos movimentos sociais, nas várias associações, no 
mundo do trabalho, e no nosso caso, na pertença a uma equipe 
base. O engajamento dá sentido à existência pessoal e social. No 
Movimento Familiar Cristão, além da socialização, existe a 
possibil idade de convivência com famílias de várias 
configurações.   

O mundo do trabalho

O mundo do trabalho, que deve ser ambiente de realização do 
jovem, muitas vezes é configurado como meio de dominação, 
humilhação, assédio e discriminação.

Por meio do trabalho é possível desenvolver a dignidade humana 
e influi na construção da identidade e na promoção da vida e de 
amizades verdadeiras. Na realidade muitos jovens experimentam 
a exclusão social por meio do desemprego estrutural, que implica 
na falência de projetos e sonhos e alimenta a desilusão e o 
sentimento de inutilidade. Sobre esses se faz necessário um olhar 
afetuoso e ações acolhedoras.

O contínuo convite, a animação e apoio aos jovens, em prol das 
vocações consagradas devem ser uma prática contínua. É nesse 
período da vida, alimentado pelo amor
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transformador de Deus em Jesus Cristo, que os jovens ousam 
viver diferente,  remar contra a maré, aprofundar o 
autoconhecimento e assumir desafios. 

Para isso o Movimento Familiar Cristão deve ser impelido a criar 
espaços que os jovens experimentem a gratidão da oração 
contemplativa, o silêncio animador, espaços que permitam 
refletir, rezar, ver melhor o mundo que o rodeia e assim, a exemplo 
de Jesus, assumir a própria vocação.

É destaque a capacidade de interação dos jovens em vários 
canais ao mesmo tempo e a necessidade de sapiência para que 
não se transformem em marionetes à mercê das tendências de 
ocasião. O documento Christus Vivit, ressalta que estamos em 
um contexto que coloca em jogo o sentido da vida diante do Pai 
que ama e conhece verdadeiramente.

É preponderante a formação da consciência crítica, para além da 
razão instrumental, que permite crescer em discernimento e 
profundidade, o que implica deixar-se transformar por Cristo e 
ao mesmo tempo uma prática habitual do bem.

Vocações para uma consagração especial

4. Ação:

a. Diante da escuta dos jovens, da motivação de D. Helder e do 
fragmento do CHRISTUS VIVIT, o que fizemos? O que estamos 
fazendo? E o que poderemos fazer em prol da juventude 
concreta? (É bom escrever as ideias, analisar as viáveis e buscar 
colocar em prática) 
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5. Avaliação:

a. O que aprendemos de novo nesse estudo?

b. O que facilitou a compreensão?

c. Quais dificuldades foram encontradas?

d. O que podemos fazer de diferente para que tenhamos um 
maior proveito desses estudos?

e. Pessoalmente como me comprometo para que os encontros 
sejam cada vez mais proveitosos?
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