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PROCLAMACAO DO ANO VOCACI0NAL

Vocap@o  e  doni.  E  capessao  de  rna predilepao  de  amor:  INfro  fostes  v6s  que  me
escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos designei, para dardes frLlto e para que o vosso fruto
permanega" (Jo 15,16)

A  vocapto  ten  como  fundamento  o  amor  gratuito  do  Senhor.  Ele  deseja  que  todos
participem de sun vida e preduram frLlto.

0 fruto desejado e que todos se sintam atra±dos an sou anor. Esse fruto e pr6prio de quem
observa o seu mandamento e pemaneee eni seu amor.

Para   realizar   a   obra   do   discerninento,   os  jovers   e   adolesceutes   precisan   do
acompanhamentodetodasasforpesvivasdacormmidadedefe:aninadoresveeacionaisojuvenis,
familiares e anigos, liderancas e coordenap5es da comunidade, clerigos e leigos aptos a rcalizar o
trabalho que a obra exige.

Por esta razao resolvi proclarnar a i4no Procacz.our/. Ele tern inicio em 06 de mar€o de
2020, com a missa na eatedra] as 17 horas e teminarii en 07 de fevcrtipe de 2021,. qpando
faremos o 2° Congresso Vocacioml Diocesano. Na oportunidade estarei celebrando, se Deus o
permitir, meus 50 anos de ordenap@o presbiteral e 25 anos de biapo.

Com o tema: Escufar e abrinse pars seglLir, e o lena: "JrmEs Se/ezpreseute ep6§-se a
candutarcomales"a.c24,15),oAnovocacionalquerserumaiixilioparaquetodasasiustincias
eclesiais  da  diocese  se  sintam  motivadas  e  prqurndas  para,  em  espirito  de  comunhao  e
participacao, se deixar atingir pela quest5o vocacional; quer servir para promover a construc5o de
processos de acompanhanendo vocacional em todas as nossas par6quias e comunidades.

Pedi:mos.cormoPapalFran:isco::."Paidemisericdrdia.quedestesovossoFilhopelanossa
salvapao e sempre mos  sustef\tais  com os dons do vasso Espirito,  coneedei-:rios conuniddes
cristasvivas,fervorosasef;elizes,quesejamforfuesdevidafraterrlaesuscitemnosjovensodesejo
de se consagrarem a V6s e a evangelizapGo. Sustemaicas no seu corrpromisso de propor uma
adequndiL  catequese vocaciorial  e  carinhiis  de  esrpecial  consagra{;do.  Dai  sabedoria para  o
necessdrio discernimerito vocacional. de rrodo que, em tudo, resplandeca a grandeza de vosso
arnor misericordioso. Maria. Mfie e edrcedora de Jesus. inlerceda por coda coTr"nidnde cristd,
para que, tornado i;ecrmda pelo Espirito Santo. seja f;onde de vacap6es ouiehiicas para o serviap
do povo sanlo de Deus. Am6m".

Ilheus, 22 de novembro de 2019

+t£1M=.,I
Bispo diocesano de nh6us


