
 

 

João Pedro 

“Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração 

de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno”. 

(Papa Francisco). 

 

Nós, da equipe do SAV, assim como todos os paroquianos da paróquia 

Imaculado Coração de Maria, alegramo-nos por você e com você, que, 

tendo ouvido o chamado de Deus, inicia agora sua caminhada de 

discernimento rumo a vida sacerdotal. Desde o ventre materno tu já 

estavas escolhido para ser mensageiro da palavra de Deus.  

Neste ano em que celebramos 10 anos de Eucaristia, rendemos graças a 

Deus por ter te chamado para servir a Ele e a igreja, pois, “A messe é 

grande, mas os trabalhadores são poucos”. (Mt 9, 35-38).  

A caminhada não é fácil, muitas coisas serão renunciadas, dentre elas, a 

presença diária dos familiares e amigos, mas nunca se sinta só, pois Deus 

nunca nos abandona! Ele estará sempre ao teu lado, te protegendo, 

dando forças, te fazendo feliz! Santo Agostinho já nos assegurava que "A 

busca de Deus é a busca da alegria, e o encontro com Deus é a própria 

alegria!" por isso também nós nos alegramos porque tendo vivenciado a 

experiência do encontro com Deus, seguramente você experimentou a 

maior dentre todas as alegrias! E o mais bonito é que aqueles que a 

experimentam não conseguem prendê-la para si! Mas, desejam anunciá-

la a todos! Obrigada por tua generosidade em responder sim ao chamado 

que o próprio Deus te fez! Obrigada por atender ao apelo da Igreja que 

reza incessantemente para que o Pai envie operários para a sua messe! 

Obrigada pela vida doada  em favor dos irmãos!  

Que Nossa Senhora, mãe das vocações te ajude a ser fiel a este belo 

chamado!  

Conte sempre com as nossas orações e nosso apoio. 

 



 

 

 


