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Aos Religiosos da Sociedade das Divinas Vocações 

Às Irmãs das Divinas Vocações 

Às Apóstolas Vocacionistas da Santificação Universal 

A todos os Ramos da Família Vocacionista 

A todo o Povo de Deus confiado 

 aos cuidados das Congregações Vocacionistas 

 A todos os devotos do Beato Justino Maria da SS. Trindade 

 

Pro. N. SG45/2019  

Pro. N. SG899/2019 

 

“Grandes coisas fez o Senhor por nós”  (Salmo 126,3) 

Caríssimos/as, 

façamos nosso este hino de ação de graças e com sentimentos de profunda 

gratidão a Deus Trindade, queremos dirigir o nosso coração e a nossa memória 

àquela inspiração divina que chegou ao coração do nosso Fundador, há 100 anos 

atrás, ao fundar as Congregações dos Religiosos e Religiosas Vocacionistas. 

No dia 18 de outubro de 1920, O Beato Justino, um mês depois de ter se 

tornado pároco de São Jorge Mártir em Pianura (NA), deu início à vida comum, 

abrindo o primeiro Vocacionário, a primeira Comunidade Vocacionista, nos locais da 

própria casa paroquial, dando vida ao que seria depois a futura Sociedade das Divinas 

Vocações.  

No dia 2 de outubro de 1921, o mesmo Padre Justino acolheu para a vida 

comum, na “Villa Caleo”, atual Casa Mãe das Irmãs Vocacionistas, as primeiras 5 

jovens provenientes da Associação Pia União, que desejavam ajudar a Obra das 

Vocações, dando origem à Congregação das Irmãs das Divinas Vocações. 

Nestes cem anos quantas vezes nossas Congregações foram agraciadas, juntos 

a uma imensa quantidade de jovens que se puseram seriamente na escuta da vontade 

de Deus para discernir qual o plano que o mesmo Deus Trindade tinha para a vida 

deles e delas, respondendo em seguida à sua chamada para depois consagrarem suas 

existências no serviço ao Reino nas variedades das vocações!   
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De frente à riqueza da “multiforme graça de Deus” (1Pd. 4,10) que se 

derramou abundantemente sobre as Congregações dos Religiosos e Religiosas 

Vocacionistas, com o consenso dos Conselhos Gerais das duas Congregações  

PROMULGAMOS 

Um JUBILEU  Vocacionista 

tendo como tema  

“100 anos nos passos do Padre Justino a serviço das vocações. Juntos para 

agradecer, escutar e acompanhar” 

que teremos a alegria de inaugurar no próximo dia 18 de outubro de 2019, com 

uma  solene concelebração Eucarística, na Paróquia de São Jorge Mártir, em Pianura 

de Napoli, presidida por Sua Excelência Dom Gennaro Pascarella, Bispo de Pozzuoli, 

diocese que viu nascer, crescer e desenvolver as nossas Famílias Religiosas.  

Pedimos encarecidamente que tal evento de abertura, na medida do possível, aconteça 

em cada Província, Quase Província, Delegação e Missão Vocacionista.   

O Jubileu terá uma duração de dois anos, de 18 de outubro de 2019 a 2 de 

outubro de 2021, celebrando assim o centenário do nascimento das duas 

Congregações, ou seja daquela masculina nascida em 1920 e daquela feminina 

fundada em 1921.  

O Jubileu Vocacionista deseja ser uma oportunidade privilegiada para: 

1.  Acolher como dom precioso da Divina Providência aquela oportunidade de 

abrir os ânimos à gratidão, pelo dom do Carisma, Espiritualidade e 

Consagração na Família Vocacionista.  

2. Alimentar a escuta plena daqueles que nos foram confiados, conservando-os 

na fidelidade ao carisma Vocacionista e no serviço à Igreja, com aquela natural 

aptidão à santidade, à qual todos somos chamados e por nosso meio, também 

todos aqueles que nos são confiados.  

3. Acompanhar com dedicação e amor o discernimento daqueles que estão ou 

estarão buscando descobrir sua vocação, respeitando suas histórias, seus limites 

e oportunidades, riquezas e feridas, mas também o desejo de seguirem o 

Senhor da Messe e de serem felizes. 
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Para a programação e animação deste tempo jubilar foram constituídas uma 

comissão central e 5 sub comissões, tendo como Presidente o Rev. do. Padre 

Salvatore Musella, Conselheiro Geral para a Formação. Estes nos manterão 

informados sobre o andamento dos eventos tanto na Itália como no Mundo, através 

de um calendário jubilar com datas ligadas à vida do Fundador e história das 

Congregações, datas nas quais poderemos também lucrar as santas indulgências, já 

confirmado por um decreto da Penitenciaria Apostólica. 

Oração do Jubileu 

A partir do dia 18 de outubro de 2019 até o dia 2 de outubro de 2021, nas 

comunidades religiosas Vocacionistas, na conclusão das laudes ou das vésperas, e nas 

comunidades paroquiais depois da oração pós comunhão, rezaremos a seguinte 

súplica: 

SS. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao celebrar o primeiro centenário 

das nossas Congregações Vocacionistas, elevemos a Ti um hino de ação de graças 

por ter inspirado o Beato Padre Justino a fundar estas Congregações à serviço das 

vocações. 

Obrigado por ter colocado no seu coração a certeza que cada ser humano, 

feito à sua imagem e semelhança, foi criado para uma pessoal relação de amor 

contigo, para percorrer o caminho da santidade e alcançar a divina união! 

Obrigado pelo dom da fidelidade que o levou a consumir toda a vida a serviço das 

vocações! 

Reacenda nos nossos corações o desejo de manter viva a obra dele herdada, 

deixando-nos ser amados por ti para corresponder à nossa vocação de chamados 

para chamar. 

Concede-nos o dom de uma escuta plena daqueles que nos confias e sobretudo 

concede-nos amor e tempo para acompanhá-los no discernimento vocacional, no 

pleno respeito pela pessoa e pela história de cada vocacionado e vocacionada. 

Pelos méritos do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela 

intercessão de Nossa Senhora das Divinas Vocações, de São José, dos santos 

Fundadores e do próprio Beato Padre Justino, do qual invocamos o quanto antes a 

canonização, concede-nos viver este tempo jubilar como tempo de graça para 

crescer na nossa identidade Vocacionista e sobretudo para a nossa conversão e 

santificação, Amém! 

Ó meu Deus e meu tudo! Ó Pai, Filho e Espírito Santo! A Vossa Vontade se 

cumpra, o Vosso Amor triunfe, a Vossa Glória resplandeça em mim em todos, sempre 

mais como em Vós mesmo, ó meu Deus e meu Tudo! 

3 glória ao Pai 
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A Trindade Santa nos abençoe, Nossa Senhora das Divinas Vocações nos 

proteja e o beato Padre Justino nos acompanhe neste caminho jubilar! 

 

Pe. Antonio Maria Rafael do Nascimento  Madre Maria Chiara Stella Vitale,   

da SS. Trindade      , sdv     da exaltação da cruz, sdv 

 

Superior Geral      Superiora Geral 

        

 

Pianura (NA) 2 de agosto de 2019. 

Memória do Beato Padre Justino Maria da Santíssima Trindade, 

64°. do seu pio trânsito ao céu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


