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Introdução 

 
A formação: as suas etapas e os seus períodos 

 
0. Introdução 

 

A formação do religioso Vocacionista, em todas as suas etapas e os seus 

períodos, é de vital importância para o bem da Congregação e de cada religioso. No 

processo formativo é necessário refletir sobre o quanto segue:  

 

1. a formação inicial1 termina com a profissão perpétua, e para os candidatos 

aos ministérios ordenados continua até a ordenação; 

2. a formação inicial é apenas uma parte da formação Vocacionista mesmo que 

com um papel único e decisivo.  

3. A formação é um processo permanente que compreende todo o arco da 

existência da nossa vida consagrada; 

4. para poder realizá-la, em cada etapa e período da nossa vida, a formação 

deve ser estruturada de forma que os religiosos vocacionistas alcancem 

aquele grau de capacidade de viver a sua vida consagrada. 

 

 

0. 1. Natureza da formação 

 

A formação religiosa se sustenta em quatro elementos basilares: humano, 

religioso, intelectual e pastoral. Tais elementos devem estar presentes em cada etapa da 

formação, mesmo se um ou outro possa prevalecer em uma etapa ou em um período. 

Porque existe a tendência que um simples elemento possa ser colocado em primeiro 

lugar em detrimento dos outros, é preciso considerar que o fixar-se apenas em uma idéia 

não provoca mudanças. 

A experiência sozinha não é a única norma de verdade, mas é importante levar 

em consideração a relevância das experiências pessoais e do lugar dos sentimentos e 

emoções, que ajudam a descobrir a verdade sobre si mesmo, sobre os outros e sobre 

Deus. Isto implica uma viagem que dura a vida toda e através da qual vai se descobrindo 

mais e mais o conhecimento sobre si mesmo, sobre os outros e sobre Deus. 

O XIII Capítulo Geral falou várias vezes e com força da importância da 

formação, como de um caminho que dura a vida toda. 

 

 

0. 2. As etapas e os períodos da formação religiosa 

 

Don Justino subdividiu a formação do Vocacionista (um caminho em busca da 

União Divina) em quatro etapas e doze períodos que, ainda hoje, retemos que sejam 

válidos e incisivos. Porém para não incorrer no perigo do imobilismo se é chamado a 

traduzir o itinerário formativo segundo o uso corrente e comum da Igreja e, nela, da vida 

consagrada. À luz do quanto foi dito, o nosso itinerário formativo está subdividido em 

 
1 Por formação inicial se entende o período no qual a ação do formador é preponderante; por formação permanente 

se entende o período no qual é preponderante a ação do formando. 
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quatro etapas: o pré-noviciado, o noviciado, os anos de estudos (estudantado) e a 

formação permanente. 

 

 

0. 2. 1. Pré.noviciado 

 

No ano de 1990 as Diretrizes sobre a formação dos institutos religiosos 

afirmaram explicitamente que esta etapa é a primeira fase da formação. De fato muitas 

vezes se lamenta que a maior parte das dificuldades encontradas em nossos dias na 

formação dos noviços deriva do fato que estes, no momento da admissão ao noviciado, 

não possuem aquele mínimo de maturidade e conhecimento necessário. 

As Diretrizes prosseguem indicando os requisitos da Igreja para o ingresso no 

noviciado, que são: 

  

1. um suficiente grau de maturidade humana e cristã; 

2. uma base cultural geral que deve corresponder àquela que geralmente se 

espera de um jovem que satisfez aquela preparação escolástica obrigada no 

seu país. 

 

Além disso se faz menção da necessidade de conseguir: 

 

1. a compreensão da linguagem usada no noviciado; 

2. um equilíbrio afetivo, especialmente no que diz respeito à maturidade sexual; 

3. a capacidade de viver em comunidade sob a autoridade dos superiores, em 

um instituto particular. 

 

Tudo isto se pode alcançar não em pouco meses, mas numa caminhada longa e 

profunda.Também os candidatos mais maduros precisam experimentar a vida 

comunitária cristã. Uma outra meta do pré noviciado é aquela de capacitar o candidato a 

ter clareza de idéias no que diz respeito a outras vocações a ele possíveis e, para aqueles 

que se interessam pela vida vocacionista, de ver claramente a prioridade da nossa missão 

de cultivadores de vocações. 

O lugar do pré noviciado é importante: deve ser um lugar que permita ao 

formador guiar o candidato à vida religiosa. Conseqüentemente deve ser uma casa 

religiosa adaptada a tal fim. Mesmo conscientes que o pré noviciado não é ainda vida 

consagrada, é justo e prudente orientar os candidatos para as exigências futuras desta. 

Devendo aplicar neste período da formação os quatro elementos, ou seja, 

humano, religioso, intelectual e pastoral, se insiste mais sobre o caráter humano e 

cristão, antes de investir naquele de caráter religioso. 

 

 

0. 2. 2. Noviciado 

 

Em vários aspectos, podemos dizer que este é o ano mais importante da 

formação, no qual o candidato decide a sua vocação. O noviciado deve ajudar o 

candidato a provar as suas capacidades de viver com Deus, na comunidade, através da 

descoberta de um carisma que o capacitará a descobrir o fim para o qual Deus o chamou 

a consagrar-se na família religiosa. 

Somente de Deus, de fato, podemos ter a esperança de receber tudo e com 

plenitude. Por esta razão se deve insistir no fato que o noviciado deve ser de qualquer 

modo uma experiência de deserto e que, conseqüentemente, neste período da formação 
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tal experiência deve prevalecer, sem porém omitir nem desvalorizar o envolvimento no 

apostolado. Importante na formação do noviciado é a celebração da liturgia segundo o 

espírito e a índole do Instituto. 

Esta deve ser celebrada por inteira, segundo as normas das Constituições e as 

diretrizes do Diretório. 

 

 

0. 2. 3. Os anos de estudo - Estudantado 

 

O elemento intelectual da formação recebe a devida importância durante os anos 

que o candidato transcorre no estudantado. Uma vez que este período é longo e 

poliédrico, é preciso colocar em ressalvo qualquer ponto fundamental: 

 

1. na medida do possível, o religioso deve fazer os seus estudos institucionais 

no próprio milieu cultural; 

2. é  importante que os estudantes sejam acompanhados, nos seus estudos, por 

um religioso maduro; 

3. a prática de uma atividade de apostolado, coordenado pelo formador, é 

importante para a comunidade, a fim de que o estudante veja claro a ligação 

entre estudo e ação apostólica. Ele deve ter presente a necessidade da Igreja e 

da Congregação de possuir religiosos competentes, que preguem o evangelho 

da vocação plenamente convicto do próprio carisma. 

 

Se faz necessário sublinhar, durante todo o processo formativo, o empenho pela 

vida fraterna em comum, a alegria e a fidelidade aos conselhos evangélicos e o serviço 

constante pelas vocações 

 

 

0. 2. 4. A primeira destinação depois do estudantado 

 

Os religiosos nos primeiros anos de ministério têm necessidade de uma particular 

atenção, sobretudo devem sentir-se em suas próprias casas quando se encontram em 

nossas residências e terem consciência que possuem uma válida contribuição a ser 

oferecida. Este período assinala a verdadeira passagem da formação inicial àquela 

permanente. 

 

 

0. 2. 5. Formação permanente 

 

Se um não acompanha os tempos, fica para trás e a pessoa que pára no tempo se 

torna desqualificada no seu trabalho. Como conseqüência acontecerá um inevitável 

desafeto. Estas palavras de João Paulo II nos oferecem duas razões para continuar a 

nossa formação: ter a capacidade de desempenhar a nossa missão na Igreja e não correr 

o risco da incompetência, do desafeto e da infelicidade. 

Não raro se tem constatado o fato do quanto se deve aprender, muitas vezes 

sozinho, no momento em que a pessoa passa do estudantado à primeira destinação. O 

religioso deve sentir-se sempre encorajado a atualizar-se intelectualmente, 

espiritualmente e psicologicamente. A vida comum é o caminho da formação que 

continua depois que o religioso deixou o estudantado. 

Um pedido que freqüêntemente veio à tona, durante os trabalhos do XIII 

Capítulo Geral, que diz respeito a Ratio Institutionis Generalis, é a necessidade de 



 6 

normas detalhadas para uma formação contínua. O can. 661 diz: Por toda a vida os 

religiosos prosseguem assiduamente a sua formação espiritual, doutrinal e prática; 

para que isto aconteça os superiores favoreçam para eles os meios e o tempo. Todo 

Instituto religioso tem pois a tarefa de idealizar e realizar um programa que não apenas 

seja endereçado à formação intelectual mas à pessoa como um todo. Programa que é 

fundamental para a missão espiritual de cada religioso, a fim de que ele possa viver em 

plenitude a própria consagração ao Senhor e responder à missão específica que a 

Igreja lhe confiou (João Paulo II aos religiosos do Brasil, 1986, n. 6). 

Momentos formativos privilegiados são nossos encontros mensais que não 

significa que devem ser realizados exclusivamente com religiosos mas, quando for 

possível, devem congregar outros religiosos, religiosas e leigos da mesma cidade/região, 

para aprender a ser verdadeiramente abertos aos outros, às suas necessidades, aspirações 

e temores. Não se deve temer tais iniciativas. 

A incapacidade de discutir pode ser um sinal de medo, não de obediência. A 

verdadeira obediência significa escutar. Os encontros periódicos devem tender a um 

melhoramento e a uma renovação da vida consagrada; inevitavelmente esta renovada 

sensibilidade se encarnará na atividade apostólica. A formação permanente deve ser 

vista não apenas como meio para conseguir o conhecimento ou a habilitação de uma 

prática de apostolado individual. 

Esta, ao contrário, deve ser aquela oportunidade, para um confrade, de novas 

especializações de apostolado e de renovado enamoramento pela vida consagrada. 

Durante os anos do ministério é importante levar em cosideração a possibilidade de um 

tempo sabático de renovação, para promover um constante crescimento do religioso. 

Realizar programas sabáticos é sempre de ajuda não apenas para a renovação espiritual 

mas também para a atualização nos estudos. 

 

 

 

 

Pe. Ciro Sarnataro, sdv 
Presidente Geral dos Estudos 
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Capítulo I 

A pastoral vocacional vocacionista 

 

 
1. A pastoral vocacional 

 

Por pastoral vocacional se entende toda a ação que se empenha antes de tudo a conduzir 

à santificação pessoal e universal, ajudando cada batizado a descobrir e viver a sua vocação e 

missão específica na Igreja. 

 

 

  1. 1. O empenho de todos na pastoral vocacional 

 

O amor à Congregação e às vocações empenha todos os religiosos Vocacionistas no 

favorecer e no despertar de novas vocações, de forma que se realize o desejo do Fundador, de 

ver florescer vocações na Igreja com a ajuda da ação pastoral (cf. Constituições, 5). A pastoral 

vocacional vocacionista começa com o apostolado familiar para dispor a reconhecer e a aceitar a 

possível vocação dos filhos, e continua trabalhando com os jovens para ajudá-los a discernir a 

vontade de Deus no que diz respeito ao estado de vida a ser abraçado, isto é, acerca do serviço 

que são chamados a oferecer à Igreja e à sociedade (cf. Ascenção, 751). 

A missão de um indivíduo nasce de um chamado pessoal de Deus e se desenvolve na 

realidade viva da Igreja. Vivendo com plenitude a própria missão, os animadores vocacionais se 

sentem empenhados a comunicar o próprio ideal aos jovens dispostos a seguir o chamado de 

Deus para colocar-se a serviço da Igreja, favorecendo as vocações locais seja para o clero 

diocesano, seja para a vida consagrada (Constituições, 6; cf. Diretório, 1). 

 

 

1. 2. Presença vocacionista 

 

A presença vocacionista em um lugar ou em uma obra se justifica até quando o carisma 

requer. Em todo caso é dever do vocacionista transformar qualquer trabalho a ele confiado em 

centro de irradiação apostólica e promoção vocacional (cf. Constituições, 77). Como obras pelas 

vocações se entende: 

 

1. promover a animação vocacional nas comunidades vocacionistas; 

2. promover nas paróquias, escolas e nas missões, sobretudo naquelas 

vocacionistas, eventos vocacionais, como por exemplo festas, semanas 

vocacionais, missões vocacionais, retiros vocacionais, cursos de 

conscientização vocacional, etc; 

3. acompanhar e orientar os jovens, organizando encontros e retiros periódicos; 

4. procurar conhecer de perto, através de visitas, as famílias dos jovens que apre-

sentam sinais de vocação; 

5. colaborar com a preparação de subsídios vocacionais e na divulgação da 

imprensa vocacionista; 

6. colaborar ao incremento da dimensão missionária da Congregação. 

 

 

1. 3. Meios para a animação vocacional 
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Indispensáveis para a promoção vocacional são a oração e o alegre testemunho pessoal e 

comunitário de fraternidade e de vida apostólica (cf. Constituições, 79). As comunidades se 

empenhem em seguir e acolher os jovens dispostos a abraçar a vida consagrada e sacerdotal, 

oferecendo-lhes a possibilidade de aprofundar e desenvolver a divina vocação (cf. Diretório, 

85). Parte integrante da atividade apostólica da Congregação são as inciativas tomadas para 

sensibilizar as famílias, as paróquias, as missões e os ambientes de trabalho ao dom da vocação à 

vida consagrada e sacerdotal (cf. Diretório, 91). 

 

 

1. 4. Papel da Direção Geral e Provincial 

 

Cabe à Direção Geral e às Direções Provinciais a tarefa de promover a pastoral das 

vocações, e orientar a ação educativa dos Vocacionistas segundo esta Ordenação Geral da 

Formação Vocacionista e as diretrizes dos organismos reconhecidos (cf. Diretório, 84). As 

Províncias ou regiões e cada comunidade tenham um organismo convenientemente preparado 

para as atividades de promoção e orientação vocacional, bem como de estímulo e coordenação 

entre os confrades. Tal organismo agirá em consonância com aqueles análogos da Igreja local 

(cf. Diretório, 91). 

 

 

1. 5. Animadores vocacionais 

 

Todo vocacionista é, por carisma, animador vocacional (cf. Diretório, 90). Mas com a 

finalidade de individualizar e seguir os candidatos, sejam escolhidos e adequadamente 

preparados para os centros vocacionais animadores de vocações, aptos a se comunicarem com 

os jovens e a suscitar interesse e entusiamo pelo ideal da vida consagrada e sacerdotal (cf. 

Diretório, 90). Portanto todo religioso Vocacionista é responsável pela animação vocacional no 

seu âmbito ou campo de trabalho, mas os superiores designarão alguns para o trabalho mais 

direto da animação vocacional. 

A pastoral vocacional da Sociedade das Divinas Vocações requer: 

 

1. um animador vocacional que, em sintonia com os programas do Assistente Geral e 

Provincial para as Paróquias e Vocacionários, coordena toda a pastoral vocacional da 

Província, Região ou Zona; 

2. um animador em cada comunidade, que colabora com o animador vocacional da 

Província, Região ou Zona, para atuação do projeto da pastoral vocacional da 

Congregação (Província, Região ou Zona). 

 

 

1. 5. 1. As funções do animador vocacional 

 

Partindo do art. 91 do Diretório e, conscientes que o chamado do Senhor se manifesta 

nas diversas idades, os animadores vocacionais e todos os religiosos cultivem com premura os 

germes, promovendo oportunas inciativas, como a pastoral da juventude, a catequese vocacional, 

os retiros espirituais, a jornada pelas vocações (cf. Diretório, 86). As funções do animador 

vocacional são: 

 

1. promover a santificação universal; 

2. promover a animação vocacional da pastoral nas paróquias, escolas ou 

missões da sua Zona, Região ou Província; 
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3. manter um intercâmbio com os organismos vocacionais em todos os níveis; 

4. promover retiros e cursos de orientação vocacional para aqueles que 

apresentam germes da vocação. Estes, sob a guia dos animadores, 

desenvolverão harmonicamente sua personalidade e aprofundarão o 

conhecimento da vontade divina sobre eles. (cf. Constituições 13); 

5. formar grupos de oração pelas vocações. 

 

Os jovens que manifestam sinais de vocação em idade madura merecem uma particular 

atenção. Estes serão convidados a avaliar os motivos da escolha e a maturá-los com empenho 

cristão nos próprios ambientes que favoreceram o nascer da vocação. Em seguida verificarão e 

completarão sua escolha em comunidades formativas vocacionistas adaptadas às suas 

particulares exigências (cf. Diretório, 8). 

 

 

1. 5. 2. Os critérios para a escolha do animador vocacional 

 

1. Interesse: deve ser um religioso que goste e que queira fazer este trabalho. 

2. Capacidade de trabalhar em grupo: este critério é fundamental, porque o 

trabalho a ser feito é essencialmente trabalho de grupo. 

3. Amor à Congregação: sem este amor o trabalho vocacional não será bem feito 

e não dará os frutos esperados. 

4. Testemunho: o animador vocacional deve ser um bom religioso que viva com 

alegria sua consagração e missão. 

5. Espírito de perseverança: o religioso escolhido para ser animador vocacional 

deve possuir um espírito forte e deve ser otimista; isto o ajudará a superar as 

possíveis dificuldades internas e externas, sem desencorajamentos. 
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Capítulo II 

O Pré Vocacionário 

 
 O Vocacionista se aplique ao apostolado da santificação universal, dando uma dimensão 

vocacional a toda a sua ação pastoral. Anime os grupos e movimentos eclesiais, dando 

particular atenção àqueles que são chamados a vocações de especial consagração (Diretório, 

85). 

 

 

 2. 1. Objetivo 

 

 O objetivo do Pré Vocacionário é aquele de acompanhar os jovens que apresentam sinais 

de vocação à vida consagrada e/ou sacerdotal, em vista de uma possível entrada no 

Vocacionário. 

 

 

2. 2. Metas 

 

Esta fase deve conduzir o chamado ao discernimento da própria vocação acerca do estado 

de vida a ser abraçado. Portanto, antes de ser admitido ao Vocacionário, ou de ser orientado para 

qualquer outro Instituto religioso ou a uma diocese, o candidato deve ter compreendido, mesmo 

se em modo incipiente, a própria vocação. O educador estará particularmente atento à ação do 

discernimento vocacional. Nesta obra não se deixe condicionar de forma nenhuma das 

necessidades dos sujeitos ou das urgências pastorais, mas respeitando e verificando os ritmos 

de crescimento, contribua a formar personalidades fortes e maduras (Diretório, 126). 

 

 

2. 3. Critérios para o acompanhamento vocacional 

 

1. Da parte do animador: 

 

a. dar prioridade à pastoral vocacional em todo ambiente pastoral, a começar das 

paróquias; 

b. não assumir outras funções que lhe impeçam de realizar adequadamente este 

acompanhamento; 

c. pedir o parecer do pároco e das comunidades religiosas masculinas e femininas 

eventualmente existentes no lugar onde vive o candidato; 

d. dar atenção à situação familiar, ao problema afetivo, à dimensão cristã, 

vocacional e espiritual, à capacidade de trabalho e à vida escolástica; 

e. evitar queima de etapas. 

 

2. Da parte do candidato: 

 

a. engajamento na comunidade eclesial (catequese, grupos de coroinhas, grupo 

vocacional paroquial, grupo de oração pelas vocações, grupo bíblico, grupo 

litúrgico, grupos jovens); 

b. engajamento em movimentos ou atividades de caráter social (voluntariado ou 

semelhantes). 
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2. 4. Programa para o discernimento e acompanhamento vocacional 

 

No que diz respeito ao programa para o discernimento e educação vocacional, se procure 

fornecer os prováveis candidatos de uma: 

 

1. formação humana, afetiva e sexual; 

2. catequese cristã; 

3. catequese vocacional. 

 

Este programma se atua através da percepção e confronto dos seguintes dados: 

 

1. saber ler a história, subjetiva e objetiva do candidato. Trata-se de conhecer o perfil do 

candidato, que vai dos dados anaminéticos de base a certos nodos e articulações do 

desenvolvimento pessoal. Se insere, neste primeiro nível, o recolhimento dos dados 

anágrafos do discernente; 

2. o animador deve possuir uma informação, a mais completa possível acerca do 

passado histórico do discernente. Deve pedir ao candidato uma auto apresentação, 

também por escrito; 

3. traçar o tecido dos relacionamentos e as qualidades deste, começando a descobrí-los 

ao interno da família de origem; 

4. do itinerário conoscitivo e relacional se passa, depois à leitura das várias experiências 

de socialização e de relacionamento interpessoal (em particular com o outro sexo), os 

problemas inerentes à personalidade (em geral ou em áreas específicas). O candidato 

é chamado a saber ler o seu caráter; dispor-se a desenvolver a vida afetiva que pouco 

a pouco o capacitará a transferir a sua atenção sobre si mesmo para Deus e para o 

próximo, para verificar as suas experiências comunitárias. 

5. avaliação, ou descoberta, da capacidade intelectual e escolástica; 

6. a descoberta da qualidade da experiência religiosa (a vida de oração, a sua qualidade 

e o seu modo de colocar-se em diálogo com Deus a nível pessoal e comuntário. 

 

De cada um destes pontos, nos vários colóquios (a partir do estado inicial), se fará uma 

leitura dos progressos e dos projetos. Quando o candidato estiver inserido, periodicamente em 

um contexto de vida comunitária, se leve em consideração sua disposição em: 

 

1. saber viver a experiência comunitária; 

2. sua tendência ou não à vida consagrada e ministerial; 

3. conformar-se a um carisma de vida consagrada. 

 

 

2. 5. Metodologia para o acompanhamento e o discernimento vocacional 

 

1. O acompanhamento e o discernimento vocacional devem ser conduzidos 

pessoalmente  e com uma certa freqüência (em se tratando de lugares muito distantes 

se pode ajudar com a correspondência ou outros meios de comunicação). 

2. O candidato será chamado, periodicamente, a fazer experiência de vida nos 

Vocacionários, destinados prioritariamente à obra do acompanhamento e 

discernimento vocacional ou em outras residências, escolhidas com critério, pelo 

animador vocacional. 
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3. O animador vocacional deve visitar, periodicamente, as famílias dos candidatos para 

estabelecer elementos de conhecimento, de confronto e de conscientização 

vocacional nos próprios núcleos familiares. 

4. O animador organizará celebrações vocacionais na qual o candidato, através da 

experiência eucarística, litúrgica e bíblica, terá modo de estabelecer a própria 

vocação no confronto direto com Deus, autor da mesma vocação. 

 

 

2. 6. A apresentação do candidato ao Vocacionário 

 

Esta apresentação é feita pelo animador vocacional, seguindo o devido itinerário. Nesta o 

animador vocacional deve: 

 

1. incluir as seguintes informações: 

 

a. situação familiar; 

b. vida afetiva; 

c. situação escolástica; 

d. situação econômica e experiência de trabalho; 

e. vida eclesial; 

f. grau de discernimento vocacional 

 

2. anexar os seguintes documentos: 

 

a. pedido de admissão; 

b. carta de apresentação do pároco; 

c. certidões de nascimento, batismo e crisma; 

d. atestado de boa saúde física e mental; 

e. cópia da carteira de identidade; 

f. cópia do CPF; 

g. certificados escolásticos; 

h. dependendo da idade do candidato o animador poderá solicitar outros documentos 

como: certificado de estado livre, carta de referência, carteira de reservista, etc. 
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Capítulo III 

O Vocacionário 
 

 

 A formação é um processo vital através do qual a pessoa se converte ao Verbo de Deus 

desde as profundezas do seu ser e, ao mesmo tempo, aprende a arte de procurar os sinais de 

Deus nas realidades do mundo. (Vita Consecrata, 68)  

 

 A primeira animação vocacional corresponde à fase do chamado, da convocação (Pré 

Vocacionário). Jesus passa e enquanto passa chama alguns a seguí-lo (cf. Mt 4,18ss; Lc 5,1-11). 

Depois do chamado dos discípulos, Jesus os reúne em grupo para que ficassem com  ele e 

também para enviá-los a pregar (cf. Mc 3,13ss). Jesus os instruiu; ensinou a eles com a palavra 

e a vida. Estes aprenderam a conhecer o Mestre, a conhecer-se entre eles e a auto conhecer-se na 

vida cotidiana da comunidade de Jesus. 

 

 No Vocacionário é proposto o programa das primeiras duas etapas do itinerário de 

formação da Congregação: o Alunado e o Discipulado. No Vocacionário se vive uma intensa 

vida de oração e de estudo; e se experimenta como fazer comunidade e como servir a Igreja. 

Não falte o trabalho manual; este se traduza em serviço fraterno e colaboração efetiva para a 

manutenção ordinária dos ambientes e dos meios (Diretório, 12). 

 

 

3. 1. Objetivo 

 

Acolher os adolescentes e os jovens que se encontram em fase de discernimento 

vocacional, guiando-os a responder por uma vocação específica, especialmente para a vida 

consagrada e/ou sacerdotal. Como  princípio geral se adota aquele das realidades de cada país): 

 

 

3. 2. Meta 

 

No final deste período o candidato deve está em condição de escolher um istituto de vida 

consagrada, um seminário diocesano ou confirmar-se na vocação laical. Deverá solicitar o 

ingresso no Postulantato Vocacionista somente aquele candidato que tenha feito o discernimento 

do carisma e manifeste o desejo de ser vocacionista (cf. Diretório, 94). 

 

 

3. 3. Critérios para a admissão 

 

O acolhimento dos adolescentes e dos jovens no Vocacionário pressupõe um 

acompanhamento vocacional anterior (Pré Vocacionário).  

 

 

3. 4. Íter formativo 

 

O caminho formativo no Vocacionário se articula em dois períodos: 

 

1. Alunado; 

2. Discipulado,  
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precedidos do período do Aspirantado. 

 

O Aspirantado pode ser considerado o período de discernimento que se transcorre na fase 

formativa chamada de Pré Vocacionário. Começa com o Ato da primeira oblação religiosa 

(renovação das promessas batismais). 

 

O alunado é o período da formação catequética, tendo como texto de referência o 

catecismo da Igreja Católica. Os alunos se esforçarão de conseguir o costume virtuoso do 

estudo espiritual cotidiano, da leitura da vida dos santos, da freqüênte participação à 

Eucaristia. O alunado começa com o ato de devoção ao próprio anjo e termina com o Ato de 

conversão a Jesus.  

 

O Discipulado é o período da formação litúrgica, mediante uma gradual iniciação ao 

mistério de Cristo e da Igreja. Os discípulos fregüentarão um curso de liturgia geral, serão 

iniciados na celebração da Liturgia das Horas e aos três relativos empenhos principais: Ofertório 

do Preciosíssimo Sangue, Terço e leitura das vidas dos santos. O Discipulado começa com o 

Ato de devoção a São José e termina com o Ato de apresentação à Santíssima Trindade na 

Santa Igreja. 

 

A formação dos candidatos consiste em uma verdadeira e própria orientação vocacional, 

e se baseia sobre os princípios de diferenciação e de gradualidade, em relação à maturidade e ao 

ciclo de estudos dos referidos candidatos. Para alcançar tal objetivo, se deve oferecer aos 

candidatos uma orientação humana, cristã, espiritual, litúrgica e vocacional. 

 

 

3. 4. 1. Formação humana 

 

A formação humana deve tender: 

 

1. à formação da personalidade que, em base de uma boa saúde física e psíquica e no 

respeito da pessoa, prepare homens capazes de empenho e de responsabilidade, serenos, 

abertos e sensíveis às necessidades dos outros; 

2. a dar orientações sobre a vida comunitária/fraterna; 

3. a dar orientações sobre o desenvolvimento afetivo/sexual da pessoa. 

 

 

3. 4. 2. Formação cristã 

 

 A formação cristã segue, ordenadamente, os dois endereços próprios do Alunado e do 

Discipulado: 

 

1. catequético (Alunado): catequese elementar, distacando os seguintes temas: criação, 

pecado, redenção, Igreja, mandamentos e sacramentos; catequese bíblica elementar: 

visão panorâmica dos livros, uso da Bíblia e iniciação à sua leitura e meditação. 

2. litúrgica (Discipulado): noções gerais sobre o uso da Liturgia das Horas e inciação à 

sua celebração; símbolos e gestos litúrgicos, ano litúrgico; noções gerais do uso do 

Devocionário e sobre a oração do Ofertório do Preciosíssimo Sangue. 

 

 

3. 4. 3. Formação vocacional 
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 Na catequese vocacional se priorize os seguintes pontos: 

 

1. noção geral sobre a vocação; 

2. vocação na bíblia; 

3. vocação na Igreja; 

4. dimensão da vocação (humana, cristã e específica). 

 

Ao sublinhar o aspecto da vida religiosa, apresentar o maior número possível de carismas 

dos Instituos Religiosos masculinos. 

 

 

3. 4. 4. Formação espiritual 

 

A formação espiritual deve ajudar os candidatos a ser cristãos autênticos e de 

encaminhar-se à escolha de uma vocação específica na Igreja, para o qual se prevê: 

 

1. a orientação sobre o valor e a necessidade da espiritualidade e das práticas ascéticas 

hoje; 

2. a oração: significado, valor, necessidade e formas; 

3. a oração do Ofertório do Preciosíssimo Sangue e do Terço; 

4. a leitura da vida dos santos, especialmente dos Santos Apóstolos, dos Mártires e Fun-

dadores; 

5. os exercícios periódicos de meditação. 

 

 

3. 5. Metodologia 

 

1. Em todos os aspectos da formação se deve seguir o método preventivo de São João 

Bosco. 

2. Exista um Vocacionário designado para a formação específica. 

3. Em cada Vocacionário se tenha um educador, (onde for necessário também um vice) 

e um diretor espiritual. 

4. Exista colaboração entre os religiosos que habitam na comunidade formativa, para 

uma melhor aplicação do programa formativo. A atividade formativa é dirigida e 

coordenada pelo superior local e cuidada pelo formador (Somente para o Noviciado a 

atividade formativa é dirigida e coordenada pelo Mestre dos noviços). 

5. Se peça ajuda de religiosos e religiosas também de outras Congregações, de 

sacerdotes diocesanos, de psicólogos e médicos cristãos, leigos especializados, para 

realizar o conteúdo formativo. 

6. O educador é chamado a desenvolver os conteúdos catequéticos, litúrgicos, 

espirituais e vocacionais através de lições expositivas, conferências, dinâmicas de 

grupo e cursos promovidos pelas dioceses (também com o auxílio de meios 

audiovisuais). Todas as casas de formação sejam bem fornecidas de material didático 

útil para o percurso formativo específico. Para tal fim nestas mesmas casas exista 

sempre uma biblioteca atualizada. 

7. O educador periodicamente participará a cursos, seminários ou convênios dedicados 

aos processos educativos para a formação. 

8. As atividades pastorais dos formandos deverão ser coordenadas pelo educador. 

9. A atividade formativa deve prever tempos e modalidades para incrementar, entre os 

formandos, o trabalho de equipe. 
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10. Se dê possibilidade, aos educadores e formandos, de participar de encontros 

formativos intercongregacionais. 
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Capítulo IV 

O Postulantado (Pré Noviciado) 

 
 

No percurso formativo dos discípulos, em um certo momento, Jesus começa a enviá-los 

dois a dois (cf. Mc 6,7; Lc 10,1ss). São as primeiras experiências apostólicas destes. Antes, porém 

de enviá-los, Jesus passa para eles as necessárias instruções missionárias (cf. Mt 10,5ss). 
O postulantado é o tempo necessário de provação antes do noviciado, cumprido pelos aspirantes 

que fazem o pedido, em vista da admissão na Congregação Vocacionista. É o período da formação ao 

serviço, à exemplo de Maria, a serva do Senhor. Os postulantes farão um curso bíblico para estudar 

e começar a viver as notas distintivas do servo do Senhor, espalhadas pelas sagradas páginas da 

revelação; serão instruídos sobre o particular serviço que a Congregação é chamada a assumir 

na Igreja, segundo o carisma do Fundador. Se exercitarão nas virtudes próprias da vida religiosa e 

nas nossas principais mortificações (Diretório, 94). Através do gradual caminho de formação, os 

postulantes devem dispor-se a uma necessária maturação humana, a ponto de demonstrar firmeza de 

ânimo, capacidade de avaliação de escolha, maturação psicológica e afetiva (Diretório, 95). O 

Postulantado inicia com o Ato de devoção a Maria Santíssima e termina com a Religiosa mancipação à 

Santíssima Trindade na Sagrada Família. 
 

 

4. 1. Objetivo 

 

Levar o postulante a maturar uma escolha livre e responsável, já na prospectiva 

vocacionista. É o período de formação ao serviço, a exemplo de Maria, a serva do Senhor (cf. 

Diretório, 94 §2). Como princípio geral, o Postulantado terá a duração de pelo menos um ano. 

 

 

4. 2. Critérios para admissão 

 

Pressupõe a passagem pelo Vocacionário ou excepcionalmente por uma preparação 

(externa) correspondente. A avaliação, para a admissão daqueles que passam pelo Vocacionário, 

é reservada ao diretor local e ao seu conselho (do qual faz parte o Educador Vocacional); para 

aqueles que passam por períodos de preparação externa, a admissão é reservada ao 

acompanhador vocacional ou à equipe vocacional. 

 

 

4. 3. Conteúdo 

 

Para alcançar tal objetivo, se deve oferecer ao postulante uma orientação humana, 

cultural, cristã, vocacional e vocacionista. 

 

 

4. 3. 1. Formação humana 

 

Para responder melhor a quanto é proposto no Diretório (cf. art. 94), durante este período 

se deve conduzir o postulante a adquirir uma necessária maturidade humana, capaz de ajudá-lo a 

confirmar-se na sua decisão vocacional. Portanto, durante este período, o postulante deve 

trabalhar na seguinte dimensão humana para alcançar a justa maturidade nos âmbitos: 
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1. emocional para ser capaz de exprimir as próprias emoções de forma positiva e 

construtiva, para poder integrar objetivamente as emoções e resolver problemas e 

conflitos sem fugas, para manter um padrão de comportamento relativamente 

uniforme, para conciliar razão e emoção, para refletir e aceitar-se assim como é; 

2. sexual para atingir a normal aceitação da própria identidade sexual e saber-se integrar 

com as pessoas do outro sexo, para descobrir a aceitação da castidade como 

expressão da total oblação na dimensão eclesial e trinitária; 

3. social para não depender das opiniões dos outros e das modas do momento, 

conservando a independência da própria personalidade no equilíbrio dos valores 

pessoais e sociais, de esforçar-se para ser sincero e autêntico, para nutrir interesse 

pela cooperação e atividade de grupo, para adquirir um espírito de solidariedade; 

4. intelectual e moral para nutrir o interesse em compreender os princípios gerais da 

ética cristã, para adquirir e aceitar o valor da verdade, para crescer no desejo de 

perceber as opiniões dos outros na consciência crítica evitando a ingênua conduta 

(passivamente dependente de princípios morais e dos utópicos ideais), para não 

depender dos modelos comportamentais em voga mas de um comportamento baseado 

na consciência pessoal livre e responsável no que diz respeito ao dever. 

 

 

4. 3. 2. Formação cultural 

 

O percurso da formação cultural e intelectual prevê: 

 

1. o estudo da língua local; 

2. o estudo de uma língua estrangeira em uso na Congregação; 

3. o aprofundamento das ciências sociais; 

4. a capacidade de analisar conjuntamente e estruturalmente as realidades sociais, 

políticas, econômicas e eclesiais; 

5. uma atividade teórico prático de expressão artística (música, pintura, etc). 

 

 

4. 3. 3. Formação vocacional 

 

O percurso da formação vocacional deve dispor-se a: 

 

1. dar elementos básicos da vocação cristã: eleição, resposta e consagração; 

2. aprofundar as dimensões da vocação; 

3. dar o significado da vida consagrada: seu sentido e seu valor na Igreja e no mundo; 

4. reconhecer em si mesmo os sinais do chamado a uma especial configuração a Cristo, 

segundo o carisma vocacionista. 

 

 

4. 3. 4. Formação vocacionista 

 

 No período do Postulantado se intensifique, com maior incidência: 

 

1. o estudo sobre o Fundador (vida e obras); 

2. o estudo sobre a Congregação (carisma e fim). 

 

 

4. 3. 5. Formação espiritual 
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Toda a formação espiritual deste período formativo deve levar o postulante a aproximar-

se de Jesus Cristo, para conhecê-lo e estabelecer com Ele um relacionamento de amizade, 

especialmente através da oração pessoal e comunitária, como fonte de renovação e crescimento, 

através: 

 

1. do estudo e exercício das virtudes humanas e cristãs, teologais e cardeais (cf. 

Diretório,  4 §4). 

2. do estudo bíblico pessoal e dirigido para começar a viver as notas características do 

servo do Senhor, presentes na Bíblia; 

3. do conhecimento e devoção a Maria, a serva do Senhor. 

 

 

4. 3. 6. Formação e atividade pastoral 

 É útil que os postulantes sejam instruídos e iniciados nas atividades pastorais, sem que 

estas prevaleçam sobre as atividades que são próprias da formação como estudo, vida de oração 

e comunidade. O educador é chamado a fazer viver o apostolado dos postulantes como momento 

de partilha e crescimento na interação apostólica com os grupos paroquiais. Deste envolvimento 

dos postulantes, nas atividades catequéticas (especialmente com adolescentes e jovens) deve 

surgir uma ulterior forma de confronto entre a fé e a vocação. 

O empenho apostólico e social comprova e ratifica a resposta pessoal ao chamado, como 

participação à missão da Congregação na Igreja. 

 

 

4. 4. Metodologia  (confira o ponto 3. 5.) 
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Capítulo V 

O Noviciado 

 

 
  5. 1. Premissa 

 

A fim de encaminhar os candidatos àquela unidade de vida em Cristo, da qual tem 

origem toda atividade apostólica, o programa educativo do noviciado é caracterizado de uma 

meditação aprofundada do Evangelho, de uma avaliação teológica da vida consagrada e do 

conhecimento vivo do carisma próprio da Congregação. Os noviços são encaminhados à plena 

imitação de Cristo na oração, no exercício das virtudes cristãs, sobretudo da caridade e da 

humildade, e na prática dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. 

Toda a ação formativa do noviciado se desenvolve sob a responsabilidade e direção do 

Mestre dos noviços. Outros religiosos idôneos e capazes, mesmo não pertencentes à comunidade 

do noviciado, podem ser associados como colaboradores do Mestre dos noviços. Para o ofício de 

Mestre dos noviços o Superior Geral (ou o Superior Provincial), com o consenso do seu 

Conselho, nomeia um religioso idôneo, de votos perpétuos e sacerdote. 

Todos, educadores e noviços, formam uma verdadeira comunidade evangélica, unida 

pelo vínculo da caridade, com o objetivo de favorecer um clima de recíproca confiança e 

abertura. A juízo do Mestre dos noviços e com o consenso do Superior Geral (ou do Superior 

Provincial), os períodos formativos de experiência apostólica fora da comunidade do noviciado 

podem ser intercalados entre os doze meses prescritos para a validade. 

As experiências de apostolado prático têm como finalidade ajudar os noviços a descobrir 

as exigências de sua vocação religiosa-apostólica. Para tornar mais eficiente a sua formação 

espiritual, os noviços empreendam, em modo concreto e pessoal, estudos que favoreçam um 

mais profundo conhecimento de Deus e o desenvolvimento da vida de fé. Não falte pois um 

estudo metódico da vida do Fundador, da espiritualidade da Congregação e das Regras de Vida, 

bem como do fenômeno das vocações. 

Durante os doze meses requeridos para a validade do noviciado não é lícito aos noviços 

freqüentarem estudos, mesmo que filosóficos e teológicos, destinados ao diploma ou ao 

mestrado. 

 

 

5. 2. O Noviciado segundo as Constituições e o Diretório 

 

Para a ocupação não apenas prioritária, mas totalmente absolvente, o Noviciado é 

chamado e deve ser o período ascético em geral, com regulares momentos de estudo, exercícios, 

provas. O Noviciado inicia com o Ato de devoção aos Santos Apóstolos e termina com a 

profissão religiosa temporânea à Santíssima Trindade na Congregação (precedida do Ato de 

dedicação à Santíssima Trindade). Se por justas razões, previstas pelo Código de Direito 

Canônico e pelas Constituições, o tempo do Noviciado for prolungado, é conveniente que o 

noviço continue a viver e a formar-se na própria casa do Noviciado. 

 A Profissão Religiosa comprende a emissão dos três votos dos principais conselhos 

evangélicos: pobreza, castidade e obediência, considerados como preparação ao triunfo da 

Caridade para a União Divina. E comprende ainda a tríplice promessa das principais orações 

mentais cotidianas: a meditação, os exames de consciência e as leituras meditadas (cf. 1 Regra, 

95). 

 



 22 

No caminho formativo dos noviços, chega o momento no qual estes deverão ser capazes 

de dizer quem é o Mestre; devem, mais do que os outros, saber quem é Jesus (cf. Mt 16,15ss; Mc 

8,27-30; Lc 9,18-21). A partir deste momento, os discípulos conhecem melhor o Cristo, 

seguindo-o no caminho da cruz (cf. Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 9,23); é o caminho que conduz à 

primeira profissão de fé. 

O noviciado constitui um tempo forte de iniciação do candidato à vida consagrada 

segundo o espírito Vocacionista. Neste tempo, os noviços devem ser ajudados a cultivar as 

virtudes humanas e cristãs e a docilidade ao Espírito (Diretório, 97; CJC, 642). Os noviços se 

empenhem a uma ativa colaboração com o próprio mestre. Vivam o programa de penitência e 

oração. Cumpram os ofícios que a comunidade requer e sejam envolvidos também em atividades 

apostólicas formativas (Diretório, 98). 

No noviciado aconteça, todos os dias, três horas de estudo pessoal e duas de 

ensinamento sobre as seguintes matérias: Sagrada Escritura, catequese, liturgia, Constituições 

e Diretório, agiografia, elementos de pastoral vocacional e ciências humanas (Diretório, 100). 

O noviço seja educado a ter grandeza de visão, entusiasmo de vontade, nobreza de sentimento, 

ternura de coração, distinção de modos, tenacidade no tender ao fim último, com grande 

habilidade no escolher, usar e mudar os meios a este mais oportunos (Diretório, 101). 

 

 

5. 3. Objetivo 

 

Em conformidade com o direito universal e particular, este é o período no qual os 

noviços começam a ser inseridos na vida da Congregação, procurando conhecê-la 

profundamente através do seu carisma, da sua espiritualidade, das suas Constituições. Os 

noviços são orientados para melhor conhecer a vocação divina do próprio Instituto, os princípios 

fundamentais da vida consagrada e dos conselhos evangélicos. 

Segundo as Constituições, o Noviciado tem a duração de um ano; porém, para favorecer 

maior oportunidade de discernimento, ao noviço e ao mestre, segundo a gravidade da 

necessidade, o Noviciado pode-se estender por um máximo de seis meses, conforme o cânon 

653,2 del CJC. 

 

 

5. 4. Critérios de admissão 

 

Além dos requisitos exigidos pelo cânon 643 del CJC, e das Constituições (art. 89), é 

indispensável a maturidade humano-afetiva e pressupõe ter percorrido o caminho dos períodos 

formativos anteriores. 

 

 

5. 5. Conteúdo 

 

 O conteúdo da formação do Noviciado pode ser subdivido em oito áreas: humana, 

eucarística, vida consagrada, cultural, espiritual geral e vocacionista, comunitária, pastoral. 

 

 

 5. 5. 1. Formação humana 

 

 A formação humana, a fim de conduzir o noviço à capacidade de escolha e ao bom uso 

da liberdade para assumir em si o plano de Deus no específico do carisma Vocacionista, é 

conduzido através: 
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1. do estudo, da prática e da avaliação dos princípios gerais da moral cristã; 

2. de dinâmicas formativas, inerentes à dimensão afetiva, a fim de que o noviço atinja 

um suficiente grau de maturidade que lhe dê a possibilidade de estabalecer sadios e 

construtivos relacionamentos inter pessoais. 

 

 

5. 5. 2. Formação litúrgica e eucarística 

 

 A formação litúrgica e eucarística com o objetivo de aprofundar a experiência da fé, para 

vivê-la como dom da graça e como vocação que exige na resposta um esforço ascético, será 

conduzida através 

 

1. da sensibilidade eucarística com a qual o noviço encontra o sentido da oblação e 

cresce no caminho da incorporação a Cristo na Congregação; 

2. da Liturgia das Horas com a qual o noviço encontra o verdadeiro sentido do 

apostolado e o instrumento para a cooperação ao incremento da Igreja, Corpo místico 

de Cristo; 

3. do estudo das noções práticas da liturgia. 

 

 

5. 5. 3. Formação à vida consagrada 

 

O caminho formativo do Noviciado conduz o noviço à decisão de estar com Jesus, como 

seu discípulo, abraçando o fim e o carisma particular da Congregação. Por isso o noviço é 

chamado a identificar as virtudes e os limites pessoais, para conformar o projeto de vida (a 

própria vocação) às exigências evangélicas da consagração ao interno da Congregação. De 

primária importância, a tal fim, é o exercício e o confronto contidiano com a Palavra de Deus, 

para se conscientizar dos próprios motos interiores e conhecer e vencer as próprias resistências 

no conhecimento da vontade de Deus na própria vida.  

A prática da meditação cotidiana da Palavra de Deus conduzirá o noviço a alcançar uma 

vida unificada e madura para privilegiar o exercício da contemplação como força da ação. O 

Mestre conduz os noviços a tais práticas, completando-os com o estudo da: 

 

1. história e teologia da vida consagrada; 

2. noções gerais do Magistério da Igreja inerentes à vida consagrada; 

3. a teologia e a espiritualidade dos votos; 

4. a vida consagrada no CJC. 

 

 

5. 5. 4. Formação cultural 

 

Conscientes que o modo de agir dos religiosos deve saber adaptar-se às exigências 

das várias culturas o noviço aprenda a harmonizar a cultura geral com a cultura própria 

Vocacionista. 

 

 

5. 5. 5. Formação espiritual geral e Vocacionista em particular 

 

A formação espiritual Vocacionista se propõe a confirmar o noviço no amor de Deus e do 

seu chamado. Neste âmbito formativo o noviço é chamado a definir a sua escolha radical por 
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Cristo. É ajudado a maturar a sua escolha na oração, como modalidade de união e conformação a 

Cristo que o convida a unir-se a Ele e à sua missão através da Congregação. 

Para poder viver isto, no cotidiano da vida o noviço assumirá um comportamento de 

escuta da Palavra de Deus na docilidade do Espírio Santo. O Mestre dará instrução acerca: 

 

1. da espiritualidade, em geral, e da espiritualidade Vocacionista, em particular; através 

do estudo, análise e da interpretação dos textos da espiritualidade Vocacionista; 

2. do carisma, em geral, e do carisma Vocacionista, em particular, a fim de que o noviço 

possa identificar-se com este; 

3. das obras do Fundador; 

4. do caminho das consagrações. 

 

 

5. 5. 6. Formação comunitária 

 

A comunidade religiosa é uma comunidade que tem sua origem na  graça, portanto não 

fundada sobre afinidades ou vínculos naturais, mas sobre relações novas iniciadas por Cristo, 

que chama a viver entre aqueles irmãos que Ele escolheu. Esta dimensão da formação deve 

conduzir o noviço: 

 

1. a interiorizar a vida comunitária como expressão da vida Trinitária; 

2. a viver a comunidade no sinal da pertença a Cristo, aos irmãos, à Congregação, para 

sentir-se plenamente e prazerosamente em família; 

3. a ser sensível e participante do bom andamento da comunidade e da Congregação.  

 

5. 5. 7. Formação pastoral 

 

Esta dimensão da formação capacita o noviço a viver a vida consagrada, enquanto nova e 

especial consagração (Vita Consacrata, 31) e a sua  especial missão em conformidade ao fim e 

ao carisma da Congregação. De fato a ação apostólica e caritativa pertencem à própria 

natureza da vida dos religiosos (Perfectae Caritatis, 8; CJC, 675 §1). É importante, no entanto, 

que o noviço compreenda que não nos tornamos religiosos para fazer um tipo de apostolado mas 

porque, conquistados pelo amor de Cristo (cf. Ef 3,12), se responde ao chamado: se é apóstolo 

porque discípulo e não discípulo porque apóstolo. 

O carisma da Congregação se identifica sobretudo na vocação e consagração, e depois na 

missão. Por isso o Mestre ajuda os noviços, através do estudo, da prática e da verificação: 

 

1. a tomar consciência que o projeto pessoal coincide com aquele comunitário, e por 

isso mesmo é a comunidade que dá testemunho, que envia e que discerne; 

2. a tornar-se disponível no serviço pastoral, segundo o fim e o carisma da 

Congregação; 

3. a fazer experiências pastorais que se identifiquem com o carisma, núcleo que unifica, 

ilumina e motiva todas as dimensões da formação. 

 

 

5. 6. Metodologia (confira o ponto 3. 5.) 
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Capítulo VI 

O Estudantado (Pós Noviciado) 

 

 
 6. 1. A formação no estudantado (Pós Noviciado). Preparação à profissão perpétua 

 

 Ao Noviciado segue um período importante para a formação religiosa, que prepara à 

profissão perpétua. É tarefa dos educadores responsáveis garantir a unidade da formação em 

continuidade com o Noviciado. A finalidade própria deste período é consentir aos candidatos e à 

Congregação uma posterior mútua experiência e promover nos próprios candidatos o 

aprofundamento dos princípios adquiridos no Noviciado, para uma definitiva consagração em 

total consciência e liberdade. 

 De modo particular os candidatos são chamados a adquirir um conhecimento mais 

profundo e empenhativo do espírito do Fundador e da finalidade da Congregação, e a intensificar 

a preparação à específica missão apostólica. Todo candidato à profissão perpétua é ajudado a 

amadurecer em si mesmo convicções e propósitos pessoais, que o preparem às concretas 

situações nas quais deverá viver e desempenhar a sua atividade. 

 Para tal fim contribuem eficazmente um ambiente de formação à vida comunitária, uma 

gradual liberdade de iniciativa, uma avaliação sempre mais profunda dos motivos apostólicos 

que animam os três votos, e sobretudo o amor total a Cristo e aos irmãos. A formação dos 

religiosos de votos temporâneos continua até a profissão perpétua segundo as normas da Igreja e 

desta Diretriz Geral da Formação Vocacionista. 

 A admissão à renovação dos votos e à profissão perpétua cabe ao Superior Geral (ou 

Provincial) e Conselho. O religioso, que por acaso começar a duvidar da vocação, recorra à 

oração e ao conselho dos superiores e de pessoas prudentes, para descobrir os verdadeiros 

motivos da crise e a tomar uma decisão pessoal e autêntica. Quem, no final do Noviciado ou 

depois da profissão tenha deixado legitimamente a Congregação, pode ser re-admitido pelo 

Superior Geral (ou Provincial) com o consenso do seu Conselho, sem a obrigação de refazer o 

noviciado. 

 Em tal caso o próprio Superior estabelecerá um período de verificação, ao término do 

qual poderá ser admitido aos votos temporâneos. 

 Antes da profissão perpétua os candidatos submetam-se a um período de dois meses de 

particular preparação. Durante este tempo façam um curso de exercício espiritual e sejam 

liberados de outros empenhos e ocupações. 

 

 

 6. 2. A preparação ao sacerdócio 

 

 O Religioso Vocacionista que se sente chamado a um ministério ordenado deve cursar os 

estudos de filosofia e teologia, conforme as orientações da Conferência Episcopal do seu próprio 

país ou daquele onde se encontra. 

 

 

 6. 2. 1. Observações sobre a formação dos Irmãos Coadjutores 

 

O irmão Coadjutor é chamado por Deus a doar-se totalmente a Ele em Cristo, para serví-

lo como religioso leigo na Congregação. Nesta, e em comunhão com todos os seus membros, 

atua a missão de servir às vocações, com uma ação específica, no campo social, cultural e 
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apostólico, em adesão à vontade do Fundado que desde o início, quis os irmãos associados aos 

sacerdotes no apostolado. 

A formação apostólica, doutrinal e técnica dos irmãos coadjutores deve corresponder ao 

papel destes; se prolonga geralmente por toda a duração dos votos temporâneos e possivelmente 

é realizada em uma comunidade formativa idônea a tal fim. Os irmãos Coadjutores adquiram 

uma formação teológico-bíblica e sobretudo catequética, que favoreça a eles o exercício dos 

ministérios direcionados à ação evangelizadora da Congregação. 

O irmão coadjutor, julgado idôneo, depois da necessária preparação e aprovação, pode 

ser admitido aos ministérios menores e ao diaconato permanente, em conformidade com o 

direito canônico. Todo irmão coadjutor seja encorajado a adquirir uma especialização que o 

capacite a desenvolver com competência a particular missão que lhe foi confiada. Durante o 

tempo da formação os irmãos coadjutores sejam  assistidos e guiados por um confrade idôneo a 

este ofício, seguindo o programa de formação, ilustrado nesta Diretriz Geral. 

 

 

6. 3. Fundamentos ascéticos 

 

O tempo do Estudantado é caracterizado por dois períodos formativos: o Devocionato e o 

Desponsionato (cf. IRegra, 96s). 

 

O Devocionato é o período de aprofundamento do carisma e da mística vocacionista. 

Prioridade neste período, como diz o próprio nome e, de fato deve ser, é o período ascético 

particular sobre a história e imitação das ordens religiosas e escolas de espiritualidade. Este 

começa com o Ato de devoção aos Santos Fundadores e termina com o ato de Dedicação à 

Santíssima Trindade, considerada na sua inabitação na alma em graça. 

Este comprende três juramentos: 

 

1. fidelidade à Congregação; 

2. serviço à Igreja; 

3. amor à Sagrada Família de Jesus, Maria e José. 

 

E junto a este tríplice juramento, a tríplice promessa das três práticas de formação perene: 

 

1. o libro da alma cotidiano, como confronto de evolução do projeto pessoal de vida; 

2. a direção quinzenal espiritual (da cultura da direção espiritual constante); 

3. o exame espiritual pentecostal, para a avaliação periódica do processo vocacional. 

 

Depois da primeira profissão de fé dos discípulos, Jesus começa a falar abertamente a 

eles do sofrimento e da cruz, mas eles ainda não estão prontos para aceitar isto (cf. Mt 16,22; Mc 

8, 32). Somente mais tarde quando Jesus falará a eles da paixão, parecem estar prontos: se dizem 

dispostos a morrer com Cristo (cf. Mt 26,35; Mc 14,31; Lc 22,33) não obstante sentirem medo e 

desaparecerem logo depois (cf. Mt 26,31; Mc 14,50). 

Os discípulos sofrem, com Jesus, a sua paixão. Vêem, por um pouco, desaparecer a 

esperança, sonho de liberdade: não acontece aquilo que eles esperavam (cf. Lc 24,17.21). 

O fim deste período formativo é a consagração definitiva. Como a Pasqua, a profissão 

perpétua estabelece uma ruptura radical e definitiva, uma morte. Uma morte que conduz à vida. 

Vida segundo o espírito de Cristo ressuscitado. Os discípulos fazem a experiência de Jesus 

ressuscitado. E é neste momento que Jesus dá a eles o Espírito Santo e os envia (cf. Gv 20,21ss). 

 

O Desponsionato é o período dedicado ao aprofundamento da ascética vocacionista, para 

dar vigor à perseverança vocacional. Prioridade ocupacional, neste período, como diz o próprio 
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termo e assim deve ser, é o período ascético especial, com o estudo anual de uma obra do Pai 

Fundador. Este período inicia com o Ato de devoção aos sete anjos assistentes ao trono de Deus 

e termina com o Ato da religiosa desponsação à Santíssima Trindade (considerada na Divina 

Circuminsessão das Três Pessoas). 

Este comprende a profissão perpétua dos três votos e juramentos já precedentemente 

emitidos, considerado da mesma forma como elementos da relação de caridade nupcial com a 

Santíssima Trindade. Novamente compreende a profissão das Virtudes teologais e Cardeais, com 

as quais ficam obrigados, somente a título de amor, e junto a esta, a tríplice promessa dos três 

meios de fervor e perseverança: 

 

1. o retiro mensal; 

2. os exercícios espirituais menores nos momentos fortes do ano litúrgico; 

3. os exercícios espirituais maiores anuais. 

 

 

6. 4. Objetivo 

 

Dar continuidade à formação recebida nos períodos precedentes, a fim de que os 

religiosos com votos temporâneos possam crescer e atingir o grau de maturidade e convicção 

requeridos para a consagração definitva. 

 

 

6. 5. Conteúdo 

 

Como o CJC e as Constituições estabelecem um período de pelo menos três anos de 

profissão temporânea, assim o conteúdo formativo é distribuído também em três anos 

independente do tempo de profissão de cada religioso. Em caso de necessidade de prolongação 

do tempo da profissão temporânea se tenha presente as normas canônicas, as Costituições e o 

Diretório e as disposições formativas locais. 

 

Durante os vários períodos de formação o religioso participe de cursos de animação, de 

pedagogia e psicologia vocacional. Depois do Noviciado, aos religiosos estudantes sejam 

oferecidos encontros semanais sobre a vida religiosa em geral e sobre o nosso carisma em 

particular. Aos religiosos candidatos ao diaconato e ao presbiterato, além dos documentos 

prescritos pelo Código de Direito Canônico, se requer o atestado de participação a um curso de 

animação vocacional de no mínimo quinze dias (Diretório, 134). 

A formação cultural dos religiosos constitue um capítulo importante da vida do Instituto. 

Nos seus objetivos e métodos deve ser aberta às instâncias do mundo contemporâneo (Diretório, 

127). A formação cultural deve ser: 

 

1. gradual – adeqüada aos ritmos de crescimento da pessoa; 

2. integral – correspondente às múltiplas realidades educativas: humana, cristã, 

espiritual, intelectual e apostólica; 

3. específica – com  particular preparação no setor vocacional; 

4. permanente – em contínua tensão de crescimento espiritual e cultural 

(Diretório, 128). 

 

 

Para evitar que os religiosos sejam inseridos na vida da Igreja em modo vago e ambíguo 

(Mutuae Relationes, 11; cf. La collaborazione inter-istituti per la formazione, 7), estes são 

chamados a: 
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1. conhecer a si mesmos, a própria índole e comportamento, a capacidade de assumir os 

empenhos inerentes à profissão religiosa; 

2. conhecer e assimilar o carisma da Congregação, a sua história, a sua missão peculiar 

e o espírito do fundador, esforçando-se contemporaneamente de encarná-lo na vida 

pessoal, comunitária e eclesial (La collaborazione inter-istituti per la formazione, 

10b); 

3. conhecer e viver a ascética cristã e religiosa; 

4. conhecer a teoria e a prática inerentes aos votos, às regras e às Constituições da 

Congregação; 

5. conhecer e aprofundar o magistério da Igreja através das disciplinas filosóficas, 

teológicas (e também outras disciplinas científicas ou técnicas) úteis ao exercício da 

missão para a qual o Senhor o chama. 

 

 

6. 6. Primeiro ano 

 

 

6. 6. 1. Formação Humana 

 

Através do contínuo progresso no desenvolvimento integral da personalidade, a formação 

humana, nesta fase, leva o religioso a instaurar equilibrados relacionamentos interpessoais de 

amizade, dentro e fora da comunidade. No fim deste período formativo, o religioso deverá estar 

em condição de fazer uma síntese da sua personalidade, com o objetivo de atingir aquela unidade 

pessoal identificando-se na pertença e na corresponsabilidade como religioso da Congregação. 

 

 

6. 6. 2. Formação Vocacionista 

  

O religioso, neste período, é ajudado a identificar-se sempre mais com o carisma 

Vocacionista e a perceber a sua riqueza. É no estudantado que ele deve desenvolver a capacidade 

de viver o carisma na fraternidade, aceitando as diferenças como fonte de enriquecimento. 

Fontes de referências, para o crescimento e o confronto teórico e prático são: 

 

1. o estudo e o aprofundamento das Constituições, das circulares, a participação aos 

retiros zonais e às escolas de formação; 

2. confrontos práticos, e projetos partilhados (sob a tutela do educador), para crescer na 

identidade vocacionista. 

 

 

6. 6. 3. Formação espiritual e Religiosa 

 

Este período de formação, imediatamente depois do noviciado, será caracterizado, 

inicialmente, pela alegria de estar com o Senhor e de viver a seqüela como discípulos (cf. Mt 

17,4; Mc 9,5; Lc 9,32; cf. Costituzioni, 1); fazendo memória do projeto de Jesus. Mas é também 

o tempo de entender que consagrar-se significa abraçar a cruz de Cristo. No final deste ano 

formativo o religioso deve estar pronto a morrer com Jesus (cf. Mt 26, 35; Mc 14, 31; Lc 22, 33). 

Os estudos neste período ajudam a crescer: 

 

1. na espiritualidade: aprofundamento da história das correntes de espiritualidade e 

estudo da teologia espiritual; 
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2. na vida consagrada: estudo da teologia da vida consagrada; 

3. na prática ascética: atravé da Lectio Divina. 

 

 

6. 6. 4. Formação Comunitária 

 

Considerando a comunidade como lugar de partilha dos bens espirituais, morais e 

temporais, o religioso deve ser ajudado a inserir-se nesta de forma responsável, dando assim 

prova de confirmação do seu espírito de pertença em vista da profissão perpétua. 

 

 

6. 6. 5. Formação Cultural 

 

A formação cultural é caracterizada pela freqüência universitária dos cursos de filosofia e 

teologia. Desde o primeiro ano não se deixe de oferecer ao religioso, percebendo suas 

tendências, a possibilidade de participar a outros cursos úteis para a formação própria da 

dimensão cultural. Tal oportunidade dará ao religioso a possibilidade de responder às exigências 

da Congregação dentro da sua especificidade. Para tal fim se podem indicar: 

 

1. cursos de formação para a administração eclesiástica e civil; 

2. cursos de pedagogia e psicologia; 

3. a fim de que o religioso possa beber diretamente na fonte dos escritos do Pai 

Fundador, se faz necessário o estudo do italiano. Se incentive também ao estudo das  

línguas em uso nos países nos quais a Congregação está presente; 

4. cursos de comunicação social, para incrementar a sensibilidade à imprensa 

vocacionista; 

5. cursos de informática. 

 

 

6. 6. 6. Formação Pastoral e Eclesial 

 

O religioso já neste período de vida é chamado a fazer diversas experiências pastorais e 

missionárias, dando prioridade àquelas mais relacionadas com o carisma Vocacionista 

(catequese, grupos juvenis, atividades vocacionais). Além disso deve sentir-se empenhado em 

experiências pastorais durante as férias escolásticas (atividades vocacionais). Estudos e 

aprofundamentos que se propõem: 

 

1. a Pastoral Vocacional nos documentos do Magistério da Igreja; 

2. estudo dos documentos do Magistério da Igreja, dando prioridade aos temas de 

atualidade (visão panorâmica dos documentos passados e estudo aprofundado dos 

documentos que são lançados de vez em quando). 

 

 

6. 7. Segundo ano 

 

 

6. 7. 1. Formação humana 

 

A ação formativa da esfera humana, no segundo ano de vida consagrada, se deve 

encarregar-se de um caminho de crescimento e de integração, de tal forma que o religioso atinja 

os níveis do esclarecimento espiritual e aqueles de uma maturidade humana melhorada e 
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robustecida. Por isso é recomendável tudo aquilo que contribui a criar as condições nas quais o 

religioso pode: 

 

1. alargar a área da conscientização, que permita um maior conhecimento de si; 

2. alargar a área da liberdade e da responsabilidade, de forma que os modos de pensar, 

amar e agir, vividos passivamente e talvez compulsivamente, sejam ativamente e 

livremente assumidos e interiorizados; 

3. purificar as motivações a fim de que as dedicações, a oferta, o sacrifício de si 

favoreçam a consagração chegando a transformar os conflitos e o personalismo em 

liberdade e no final em uma motivada caridade. 

 

 

6. 7. 2. Formação Vocacionista 

 

A formação Vocacionista no segundo ano de vida consagrada, leva a refletir sobre a 

consagração do Senhor, através da renegação. A própria vida consagrada é uma expressão 

pública, permanente e visível de conversão cristã. É necessário portanto, a devida ascese para 

viver em pobreza de espírito e de fato, amar como Cristo ama; renunciar a própria vontade por 

amor de Cristo submetendo-se à vontade de um outro que o representa, mesmo que 

imperfeitamente. 

Isto requer uma renúncia de si mesmo, sem a qual não é nem mesmo pensável viver uma 

vida comunitária normal e uma missão fecunda. O religioso assimila estas coisas através do 

estudo aprofundado e a prática dos Diretórios de Espiritualidade. 

 

 

6. 7. 3. Formação Espiritual, Religiosa e Ministerial 

 

A experiência espiritual é cristiforme, ou seja, faz com que o amor humano possa 

encarnar em linguagens e em formas concretas  a humanidade de Jesus imagem do Deus 

invisível. No segundo ano de vida consagrada o religioso, chamado a completar a sua vocação 

no ministério sacerdotal, é ajudado a identificar-se nas primeiras expressões da ministerialidade 

sacerdotal sintonizando-se, efetivamente, com o modo de pensar, de agir, de sentir de Jesus. Por 

isto a formação espiritual e religiosa começa a abrir-se à ministerialidade através do estudo e da 

prática da: 

 

1. teologia dos ministérios ordenados; 

2. espiritualidade Vocacionista, com aprofundamento próprios da ministerialidade 

segundo os ensinamentos do Pai Fundador; 

3. Lectio Divina (sobre a ministerialidade no Antigo e Novo Testamento). 

 

 

6. 7. 4. Formação Comunitária 

 

O religioso, no segundo ano de vida consagrada, já deve saber, por experiência própria de 

que a consagração religiosa estabelece uma particular comunhão entre o religioso e Deus e, nele, 

entre os confrades da Congregação. Esta comunhão deve sentí-la sempre mais como o elemento 

básico que constitue a unidade da família religiosa através: 

 

1. da tradição da Congregação; 

2. das atividades comuns; 
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3. dos recursos pessoais colocados à disposição de todos; 

4. de regulamentos comuns na unidade de espírito. 

 

Seu fundamento todavia, é a comunhão em Cristo estabecida pelo único carisma 

originário. A comunhão funda suas raízes na própria consagração religiosa, é animada pelo 

espírito evangélico, se nutre da oração, se manifesta na generosa mortificação e se caracteriza 

pelo motivo da alegria e da esperança que emanam da fecundidade da cruz (cf. Evangelica 

Testificatio, 41). 

O religioso aprende que a comunhão em Cristo se exprime em um modo estável e visível 

na vida comunitária. É esta, um elemento muitíssimo importante para a sua consagração 

religiosa que, seja qual for o seu empenho, fica obrigado a esta em força da profissão. 

Normalmente ele compreende e aprende a organizar a própria liberdade com os deveres da 

comunidade de pertença. Além disso compreenderá que a vida comunitária comporta 

ordinariamente também uma partilha cotidiana de vida em conformidade às estruturas 

específicas e às normas previstas das Constituições (cf. Costituições, 46.50.176). 

Partilha de oração, trabalho, refeições e tempos de repouso, espírito de grupo, relações 

de amizade, colaboração em um mesmo apostolado, sustento recíproco em uma comunhão de 

vida, escolha para um melhor serviço de Cristo, são da mesma forma elementos  preciosos deste 

caminho cotidiano (Evangelica Testificatio, 39). O religioso deverá descobrir que uma 

comunidade unida como uma verdadeira família no nome do Senhor, goza da sua presença (cf. 

Mt 18,25) através do amor de Deus emanado pelo Espírito Santo (cf. Rm 5,5). 

A sua unidade é sinal da vinda de Cristo e é fonte de grande energia apostólica (cf. 

Perfectae Caritatis, 15). 

 

 

6. 7. 5. Formação cultural 

 

O religioso é chamado a compreender-se, sempre mais, em um mundo animado pela 

cultura mas pouco conforme à cultura evangélica. A cultura viaja através de diversos canais de 

comunicação, dos quais a Igreja há tempo se serve para veicular a sua mensagem e evangelizar a 

cultura humana. O religioso deve aprender a olhar e usar estes meios não como uma ocasião de 

deleite mas como verdadeiros e próprios instrumentos para expandir, além dos próprios confins e 

alcançar o homem na sua cotidiana atividade e presença. 

Para isto se oferece aos religiosos um estudo, teórico e prático, sobre os meios de 

comunicação, valendo-se sobretudo dos suportes técnicos colocados à disposição da ciência da 

comunicação, e dos documentos do Magistério da Igreja. 

 

 

6. 7. 6. Formação Pastoral e Eclesial 

 

No segundo ano de vida consagrada o religioso é chamado a compreender que a ação 

apostólica, pessoal e comunitária, é a continuação da obra dos Apóstolos e Discípulos, aos quais 

Cristo confiou a missão de pregar o Evangelho a toda criatura (cf. Gv 17,21). Em conformidade 

ao próprio carisma ele deve viver a sua especial consagração (Vita Consecrata, 31) como uma 

especial missão. 

Sendo assim a vida apostólica do religioso está plenamente correspondente e identificada 

com a consagração que é atualização da vocação. Estudos e aprofundamentos teóricos e práticos: 

 

1. a Pastoral Vocacional nos documentos do Magistério da Igreja; 
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2. a Pastoral Vocacional na sua ação prática (catequese, grupos juvenis, atividades 

vocacionais, campo escola vocacionais). 

 

6. 8. Terceiro ano 

 

 

6. 8. 1. Formação Humana 

 

Seja o educador que o religioso em formação são conscientes que ao término deste ano a 

consagração assumirá, juridicamente, o seu caráter de definitiva através da profissão perpétua na 

Congregação. A experiência assumida nos dois primeiros anos de vida religiosa deve dar sinais 

claros e identificadores de um crescimento humano que deixem interpretar o adquirido processo 

de conscientização humana que deve favorecer e confirmar, no decurso do ano, a justa 

maturidade e as condições de adaptação para viver plenamente a vida consagrada. 

Para isto o religioso deve: 

 

1. ser ajudado a viver um comportamento que exprima claramente a escolha e o valor da 

consagração, através de um modo de operar flexível, orientado ao fim, capaz de 

enfrentar e superar em termos realísticos as dificuldades e os conflitos; 

2. exercitar capacidade de integração entre emoções e afetos, mesmo se estes disturbam, 

podendo até sentí-los, sem por isto responder aos impulsos; 

3. ser capaz de diversas formas de satisfação afetiva, ou seja, de experimentar e 

manifestar alegria, mas em modo aberto, orientado, ordenado, e controlado em 

correspondência à forma de vida que está para abraçar em perpétuo. 

 

 

6. 8. 2. Formação Vocacionista 

 

A formação Vocacionista, no terceiro ano de vida consagrada, deve ser realizada nas 

pegadas da identidade e na conscientização de que os votos que se abraçam em perpétuo não 

devem ser considerados somente na sua generalidade evangélica, mas na especificidade da 

própria consagração segundo a índole da família religiosa à qual se pede de pertencer para 

sempre. A tal fim este âmbito formativo é realizado prevalentemente nos dois meses que, 

imediatamente, precedem a profissão perpétua e é considerado como um período de pequeno 

noviciado. 

O programa a ser seguido compreende: 

 

1. o aprofundamento do conceito dos votos na Sagrada Escritura, no Direito Canônico, 

no Catecismo da Igreja Católica, nos documentos do Magistério da Igreja, nas 

Constituições e no Diretório da Sociedade das Divinas Vocações, na Ascenção, nos 

Diretórios de Espiritualidade; 

2. o aprofundamento dos princípios fundamentais da vida religiosa e do carisma 

vocacionista; 

3. o aprofundamento dos aspectos psicológicos e humanos da vida consagrada e do 

viver juntos. 

 

 

6. 8. 3. Formação Espiritual, Religiosa e Ministerial 
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No final deste período formativo, o religioso deve chegar a uma íntima união com Cristo, 

e ser capaz de viver a espiritualidade vocacionista em modo tal que esta seja baseada na vida de 

serviço às vocações. Deve, em concreto: 

 

1. sentir que a sua vida é uma contínua missão, segundo o mandato de Cristo 

ressuscitado; 

2. falar da espiritualidade vocacionista como força mística do religioso, tendo presente a 

promoção vocacional como um instrumento de verdadeira realidade de humanização; 

3. saber vocacionalizar a pastoral de conjunto, com verdadeiro espírito vocacional, 

especialmente nos grupos e movimentos eclesiais; 

4. execitar-se nos ministérios menores e iniciar a preparação imediata para aqueles 

maiores. 

 

 

6. 8. 4. Formação Comunitária 

 

No terceiro ano de vida consagrada, nas proximidades da profissão perpétua, o religioso 

tenha claro os aspectos da vida comum a fim de que no futuro possa gozá-los plenamente, os 

aplique evitando o perigo de dissipar-se em um vida sem regras e sem identidade. Ele, em 

síntese, deve alcançar a consciência de que a comunidade religiosa é família onde se testemunha 

fraternalmente e comunitariamente o amor de Deus e do próximo. 

A comunidade religiosa é uma comunidade que tem origem na graça, não fundada sobre 

afinidades ou vínculos naturais, mas sobre relações novas iniciadas por Cristo, que chama a 

viver entre os irmãos. Estas relações possuem um caráter: 

 

1. absoluto enquanto são escolhas exclusivamente do amor de Cristo (dimensão 

da castidade); 

2. totalitário enquanto convidam a deixar tudo para seguir Cristo (dimensão da 

pobreza; 

3. íntimo enquanto participa ao mais radical comportamento de Cristo (dimensão 

da obediência). 

 

É a comunidade religiosa, academia de comunhão fraterna e de apostolado a fazer 

participar da vida e da missão de Cristo em forma absoluta e total. A vida comunitária não pode 

ser reduzida à simples e automática fraternidade realizada na observância das normas que 

regulam a vida comum, mas é lugar que favorece intensamente a vida comum (cf. Vita fraterna 

in comunità, 3) e conserva com mais fidelidade a nossa vocação e a nossa identidade de 

religiosos (cf. can. 587 § 1). 

Portanto a vida comunitária do religioso, nas proximidades da sua consagração 

permanente, se regula sob dois princípios existenciais: 

 

1. espiritual, no assumir a comunidade como fraternidade ou comunhão fraterna. Este 

princípio parte e se realiza somente naqueles que são animados pela caridade. De 

fato, o cânon 602 sublinha o princípio de indentidade entre comunhão de vida e 

relacionamento inter pessoal; 

2. visível, na consciência de que a vida comum ou vida de comunidade consiste não 

apenas no habitar juntos na mesma casa religiosa legitimamente constituída mas 

sobretudo no conduzir vida comum através da fidelidade às normas recíprocas 

(ditadas pela caridade), à participação dos atos comunitários e à colaboração nos 

serviços comuns (cf. can 608; 665 § 1; cf. Vita fraterna in comunità, 3). 
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O todo, é vivido nas várias comunidades, segundo o espírito de vida (cf. Constituições, 

45-75.175-181; Diretório, 57-82), ao carisma e as normas da nossa família religiosa (cf. can. 607 

§ 2; cf. Vita fraterna in comunità, 3). 

 

 

6. 8. 5. Formação Cultural 

 

O âmbito desta formação prever uma ulterior promoção cultural, vocacionista, através: 

 

1. do estudo e do conhecimento geral dos problemas sociais (à luz da Doutrina Social da 

Igreja) e das realidades sociais, políticas, econômicas, religiosas dos países onde a 

Congregação se faz presente; 

2. o estudo e o aprofundamento de uma língua em uso nos países onde a Congregação 

se faz presente. 

 

 

6. 8. 6. Formação Pastoral e Eclesial 

 

Para completar a formação pastoral e eclesial, o religioso nas proximidades da profissão 

perpétua deve ser oportunamente guiado no tirocínio pastoral a fim de que a sua experiência se 

revista de responsabilidade em modo mais direto. Uma formação não casual, mas 

adeqüadamente pensada e sustentada, neste campo formativo, pode fornecer adeqüadas 

indicações para verificar os reais comportamentos pastorais, do religioso em formação. 

Ulteriores estudos e aprofundamentos teóricos e práticos são assim predispostos: 

 

1. a pastoral vocacional e a dimensão apostólica da vida consagrada nos documentos do 

Magistério da Igreja; 

2. a pastoral vocacional na sua ação prática, na atuação e animação da pastoral 

vocacional, juvenil e universitária prática (catequese, grupos juvenis, atividades 

vocacionais, campo escola vocacionais). 

 

 

6. 9. O Magistério 

 

 Terminado o ciclo de estudos da filosofia, os religiosos estudantes suspendem o estudo 

para empreender o ano de Magistério (salvo algumas exceções deixadas à discreção do Superior 

Geral ou Provincial). O ano de Magistério se coloca como um ulterior período de crescimento, 

para verificar e desenvolver, nos religiosos estudantes, as reais atitudes à vida vocacionista na 

sua expressão prática. 

O ano de Magistério vem a ser assim um ano no qual o religioso estudante, destinado a 

um Vocacionário, paróquia ou Missão, pode trabalhar, sob atenta orientação de um superior, na 

plena disponibilidade de tempo à atividade que lhe será confiada pelo Superior Maior. Tal 

atividade é ulteriormente guiada pelo Superior local o qual se assegura que ao magistrante não 

faltem os princípios e os percursos formativos próprios da sua condição (descritos neste 

documento). 

O critério de avaliação do religioso estudante deve levar em conta a formação 

previamente recebida e das reais capacidades iniciais do mesmo, sem pretender nada do quanto 

ele não possa dar, pelo menos inicialmente. 

Os dotes e comportamentos, que o religioso estudante deve demonstrar durante o ano 

serão: 
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1. capacidade de saber adaptar-se e viver em uma comunidade diversa do estudantado; 

2. capacidade de integração e interação na comunidade de destinação; 

3. capacidade de saber trabalhar em equipe; 

4. capacidade de harmonizar a iniciativa pessoal com as responsabilidades confiadas de 

vez em quando; 

5. capacidade de saber trabalhar nos campos de trabalho da Congregação. 

 

No término do ano de Magistério o Superior local envia ao Superior Geral ou Provincial, 

um relatório no qual coloca em evidência o estado inicial, os desenvolvimentos intermediários e 

o progresso final do magistrante sublinhando, sobretudo atitudes, talentos e inclinações do jovem 

para os vários campos de trabalho da Congregação. 

 

 

6. 10. Metodologia (cf. no ponto 3. 5.) 
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Capítulo VII 

A Formação dos diáconos 
 

 
7. 1. O Diaconato. A sua identidade e a sua formação 

 

 O ministério diaconal é uma participação na plenitude do ministério apostólico do bispo 

(cf. CEI, Il Ministero diaconale, 21 aprile 1972). Entre os bispos, presbíteros e diáconos existe 

uma comunhão de missão que se diversifica em graus mas não na essência. O sacramento é 

comum como comum é a missão que nasce deste, de apascentar a Igreja em nome de Cristo. Em 

outras palavras, com a ordenação o diácono começa a fazer parte da vida clerical, como primeiro 

degrau desta. 

O ministério diaconal sublinha o valor do serviço expresso pela caridade, que é 

específico da hierarquia. O diácono de fato é sinal sacramental e conseqüêntemente 

representante e animador da vocação ao serviço próprio de Cristo, que veio não para ser servido 

mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos (Mt 20,28). O espírito com o qual se 

deve pensar o caráter singular do ano diaconal mira promover um progressivo inserimento na 

lógica da responsabilidade e da participação, na qual se desenvolve toda forma de vida 

presbiteral. 

 A atuação do serviço diaconal, na duração de um ano, é importante a fim de que o 

religioso possa caracterizar bem e dar uma dimensão espiritual e ministerial ao seu serviço, 

prestando atenção à experiência sabiamente animadas pela diaconia da caridade. Os diáconos 

são ajudados a colher o nexo entre Palavra, Eucaristia e caridade, como atitudes ao serviço, 

como atenção privilegiada aos últimos sempre presentes nos contextos do território. 

 O serviço diaconal não deve ser entendido como uma estação antecipada ao destino 

presbiteral. Mesmo se o tempo destinado à experiência pastoral será mais consistente no que diz 

respeito ao período formativo precedente, o diácono tem ainda necessidade de sábio acompanha-

mento, de séria formação e de ponderada verificação do seu serviço pastoral. 

  

A formação espiritual e cultural compreende: 

 

1. um ano de ministério diaconal no qual o religioso começa, ou continua, o estudo da 

especialização do curso teológico (mestrado) ou de outras disciplinas universitárias 

úteis e em comunhão com o carisma da Congregação e com a sua missão e suas 

obras; 

2. um programa de retiros mensais, de encontros formativos periódicos (guiados pelo 

Conselheiro Geral para as Paróquias e os Vocacionários) e uma semana de 

convivência para os diáconos para favorecer a amizade e a comunhão recíproca. 

 

 Mesmo depois da ordenação o diácono continua a aprofundar a sua formação espiritual 

doutrinal e pastoral, para realizar sempre melhor o seu mandato de colaborador com o Bispo e 

com os presbíteros a evangelizar, santificar e governar o povo. Uma vez que o diaconato é uma 

vocação à sagrada ordem, resulta então a necessidade de uma verificação sobre pelo menos dois 

pontos: 

 

1. a estabilidade pessoal na própria orientação vocacional, nos empenhos de oração e de 

vida espiritual; 
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2. a disponibilidade à colaboração no apostolado seguindo as diretrizes do bispo e do 

pároco (tendo presente e aplicando os princípios apostólicos da nossa família 

religiosa). 

 

 

7. 2. O acompanhamento à ordenação sacerdotal 

 

Partindo do princípio que o próprio candidato ao sacerdócio deve começar a dizer-se 

protagonista necessário e insubstituível da sua formação, o acompanhamento ao sacerdócio é 

uma verdadeira e própria auto formação. 

A figura do educador será aquela de um verdadeiro e próprio acompanhador-colaborador 

a fim de que o religioso candidato ao sacerdócio possa crescer consciente que a finalidade da sua 

formação presbiteral, sob a guia do Espírito Santo, deve conformá-lo a Jesus Cristo Bom Pastor. 

Neste sentido o candidato confirma na forma mais radical a sua liberdade em acolher a ação 

formativa do Espírito através da mediação humana do formador. 

Nos últimos três meses do serviço diaconal, em vista da ordenação sacerdotal, os 

candidatos serão chamados a maturar e respeitar a intrínseca ligação que existe entre a formação 

precedente à ordenação sacerdotal e aquela sucessiva. 

O acompanhamento formativo, neste período é assim proposto: 

 

1. na dimensão humana: tomar consciência que através do contato cotidiano com os 

fiéis, na partilha de sua vida do dia a dia, o presbítero poderá crescer e aprofundar 

aquela sensibilidade humana que lhe permite compreender as necessidades e acolher 

as perguntas, de intuir aquelas não expressas, de partilhar as esperanças e as 

expectativas, as alegrias e os cansaços da vida comum, de ser capaz de encontrar 

todos e de dialogar com todos; 

2. na dimensão espiritual: fazer compreender que o Espírito Santo, consagrando o 

sacerdote e configurando-o a Jesus Cristo Cabeça e Pastor, cria uma ligação que, 

situado no próprio ser do sacerdote, requer de ser assimilado e vivido em maneira 

pessoal, ou seja, consciente e livre, mediante uma comunhão de vida e de amor 

sempre mais rica e uma partilha sempre mais ampla e radical dos sentimentos e das 

atitudes de Jesus Cristo; 

3. na dimensão intelectual: lançar-se continuamento no aprofundamento e na 

atualização cultural séria e empenhada no decurso da formação permanente; 

4. na dimensão pastoral (sobretudo na especificidade carismática vocacionista), para 

impulsionar e estimular o candidato a reconhecer sempre melhor a condição real dos 

homens aos quais é mandado, a discernir, nas circunstâncias históricas, nas quais está 

inserido, os apelos do Espírito, a procurar os métodos mais adaptos e as formas mais 

úteis para exercer o seu minitério. 

 

O caminho em busca da maturidade sacerdotal requer não apenas contínuos 

aprofundamentos nas diversas dimensões formativas, mas também e sobretudo a capacidade de 

saber integrar sempre mais harmoniosamente entre eles estas dimensões, alcançando 

progressivamente a unidade interior que faz do sacerdote um ministro, transparente e viva 

imagem de Jesus Bom Pastor. 
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Capítulo VIII 

A Formação Permanente 
 

 
8. 0. Observação prévia 

 

A Direção Geral e Provincial promovam a formação contínua dos religiosos e a unidade 

destes, solicitam e guiam a atividade pastoral segundo as diretrizes dos Capítulos Gerais, as 

orientações das assembléias provinciais e as disposições da hierarquia local (cf. Constituições, 

112; cf. Diretório, 136). Todos os religiosos participem de cursos e encontros de atualização que 

acontecem normalmente segundo o programa da Direção Geral e Provincial (cf. Diretório, 137). 

 Os cursos de atualização consistem em encontros comunitários que favorecem o 

conhecimento na Congregação nas suas dimensões, o confronto de experiências, a atualização 

teológica, a reflexão pessoal e a orientação espiritual, sob a guia de pessoas qualificadas. O 

constante progresso das ciências teológicas, o desenvolvimento dos métodos pastorais, as 

mudanças das situações sociais e dos conseqüêntes problemas, particularmente no campo 

vocacional, exigem da parte dos religiosos vocacionistas, um empenho contínuo de revisão e de 

atualização, que as Direções Gerais e Provinciais promovam com os meios mais oportunos (cf. 

Constituições, 115; cf. Diretório, 132-133). 

 Para tam fim as Direções Gerais e Provinciais favoreçam a participação a convênios, 

semanas de estudo, escolas de formação, cursos de cultura organizados no âmbito seja provincial 

que diocesano ou nacional. Estes, além disso, segundo uma programação, darão a oportunidade 

aos confrades que desejam dedicar-se ao estudo aprofundado das ciências teológicas, pastorais e 

outras, de forma que não faltem jamais pessoas competentes  para as comunidades formativas e 

especialistas capazes de prestar um serviço qualificado nos nossos campos de ação (cf. 

Diretório  ̧134). 

 Para os religiosos vocacionista a formação permanente é: 

 

1. começar a re-percorrer os períodos de formação em um nível e em uma síntese 

ascética sempre mais alta. De fato don Justino diz: Mesmo depois de ter terminado a 

formação descrita, os mesmos doze períodos devem formar o programa mensal dos 

doze meses do ano, elevados, porém a um nível e a uma síntese ascética mais 

elevada. O nosso Devocionário maior transcreve, para tal fim, os atos de devoção e 

consagração a estes correspondentes e inclui no proclama espiritual de cada mês as 

práticas relativas a cada um destes2; 

2. aprofundar quanto existe de mais sólido na espiritualidade dos séculos passados, 

para vivê-la a síntese no presente, em estilo moderno; 

3. fazer próprias todas as boas iniciativas de qualquer alma eleita que trabalhe para o 

bem, seja na vida interior que exterior, sem fechar-se na estima apenas das coisas 

próprias, mas abrindo-se a todo o bem na Santa Igreja; 

4. especialmente nas obras externas e na pregação esforçar-se em assimilar sanamente, 

para fins do apostolado, toda a modernidade mais sadia do próprio tempo, evitanto 

quanto exista de antiqüado, estilizado, formalista; 

5. mas o segredo de uma perpétua e ascensional formação religiosa é a fidelidade, 

generosidade, docilidade, obediência de amor às santas inspirações, seja para a 

 
2 GIUSTINO RUSSOLILLO, Regolamento in uso nel Noviziato della Società Divine Vocazioni. Cap. III, n. 7, opera 

inedita. 
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nossa santificação seja para a dos outros, não existindo outro Espírito vivificador, 

que o Consolador e Santificador.3 

 

A formação religiosa alimenta o crescimento da vida de consagração ao Senhor, desde 

os primeiros momentos nos quais começam a manifestar-se os sinais de um vivo interesse 

vocacional até a consumação final, quando o religioso encontra definitivamente o Senhor por 

ocasião da morte. O consagrado vive uma particular forma de vida  e a mesma segue um 

desenvolvimento constante e progressivo. Esta não pára nunca. 

O religioso não é chamado e consagrado uma vez por todas. O chamado de Deus e a sua 

consagração continuam ao longo de toda a vida, em uma capacidade permanente de 

crescimento e aprofundamento que vai além de toda nossa compreensão. Discernir a particular 

atitude em viver uma vida que quer realizar este crescimento de acordo com o patrimônio 

espiritual e as disposições de um determinado instituto e acompanhá-la na evolução pessoal de 

cada um dos membros de uma comunidade, são os dois aspectos principais da formação.  

Para todo religioso a formação consiste no tornar-se sempre mais discípulo de Cristo, 

no crescer na união e na configuração com Ele.4 

O progressivo configurar-se a Cristo se efetua em conformidade ao carisma e às 

orientações do instituto ao qual o religioso pertence. Cada um possue o próprio espírito, 

caráter, finalidade e tradição. Os religiosos aprofundem sua união com Cristo em maneira 

conforme a estes elementos. Para os institutos dedicados à vida de apostolado, a formação 

inclui a preparação e a atualização permanente dos membros para as obras do instituto, não 

apenas à nível profissiona”5 mas também por um testimunho vivo ao Amor sem limites e ao 

Senhor Jesus.6 

 

 

8. 1. A formação permanente nos seus graus ascéticos 

 

O itinerário vocacionista, depois da profissão perpétua, comprende seis períodos bienais 

em preparação à missão (1Regra, 99): 

 

1. Revelacionato: é o período de preparação e estudo da Sagrada Escritura. Este 

comprende a tríplice promessa de: 

 

a. cultivar o apostolato de correspondência com os distantes; 

b. exercer a correção fraterna com os que estão ao redor; 

c. dedicar-se ao ministério cotidiano da Palavra Divina.  

 

O Revelacionato começa com o Ato de devoção aos Santos Padres e Doutores da Igreja 

e termina com o Ato de oblação à Santíssima Trindade na missão do Verbo Divino. 

 

2. Missionato: é o período dedicado à formação pastoral em geral, com especial atenção 

aos métodos pastorais atualizados. Este compreende a tríplice promessa de: 

 

a. Docilidade às divinas inspirações; 

 
3 GIUSTINO RUSSOLILLO, Ascensione. Regolamento spirituale privato-riservato. Artt. 920-923. Opere I. Edizioni 

Vocazioniste, Napoli 20043. 
4 S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI. Elementi essenziali dell’insegnamento della Chiesa 

sulla vita religiosa, nn. 44-45. in Documenti sulla vita religiosa 1963-1990, raccolti da A. AUBRY sdb. Edizioni 

LDC, Leuman, Torino 1992, numeri della raccolta 656-657, p. 262. 
5 Idem, n. 46, raccolta 661, p. 263. 
6 PAOLO VI, Evangelica Testificatio. Circa il rinnovamento della vita religiosa, n. 53, 1971. 
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b. cultura da escuta de pessoa mais maduras; 

c. cultura de diálogo com os coordenadores. 

 

O Missionato começa com o Ato de devoção aos Santos Pontífices e Pastores e termina 

com o Ato de dedicação à Santíssima Trindade na missão do Espírito Santo. 

 

3. Predilecionato: é o período de consolidação da mística, da cultura das diversas formas 

de experiência de amizade divina, de oração e segurança na fé. Este compreende a 

tríplice promessa de: 

 

a. renúncia a conversas e leituras inúteis; 

b. renúncia a relacionamentos e ocupações inúteis; 

c. combater a superficialidade nos pensamentos e desejos. 

 

O Predilecionato começa com o Ato de devoção aos Santos da mística, aos Santos dos 

votos de perfeição e aos Santos das divinas predileções e termina com o Ato de consagração à 

Santíssima Trindade na caridade. 

 

4. Vocacionato: com este período começa a preparação para o serviço pastoral 

específico da Congregação. Neste período, o religioso deve ser preparado para o 

trabalho no Vocacionário, com especial timbre psicológico a ser utilizado em tal 

empenho. 

Este comprende a tríplice promessa: 

 

a. cultivar vida sóbria, simples e austera; 

b. cultivar a delicadeza de consciência; 

c. zelo pela Congregação. 

 

O Vocacionato inicia com o Ato de devoção aos Santos Missionários e aos Santos 

Religiosos e termina com o Ato de consagração de sacrifício à Santíssima Trindade nos eleitos 

das Divinas Vocações. 

 

5. Ascensionato: é o período de preparação e de serviço na paróquia, incluindo também 

a pedagogia pastoral e a administração eclesiástica. 

Este comprende a tríplice promessa de: 

 

a. cuidar da animação vocacional; 

b. formar o Vocacionário externo; 

c. zelar pela vida consagrada, enquanto se trabalha na paróquia. 

 

O Ascensionato começa com o Ato de devoção aos Santos Mártires, Taumaturgos e 

Protetores (gerais e particulares de obras e pessoas) e termina com o Ato de consagração à 

divina Trindade inabitante na alma dos fiéis e dos justos. 

 

6. Anuncionato: é o período no qual se deve estar ao serviço imediato da divina palavra 

e das obras santas, com especial cultivo da oratória evangélica (missão e 

evangelização ). Este comprende a tríplice promessa de: 

 

a. cultivar o espírito de resistência diante das dificuldades; 

b. romper com todas as formas de mediocridade; 

c. zelar a santificação universal. 
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O Anuncionato começa com o Ato de devoção aos santos patriarcas e profetas e termina 

com o Ato de consagração de holocausto à Santíssima Trindade (inabitante nos irmãos e irmãs 

que não participam da nossa Igreja). 

 

Para os discípulos a experiência da ressurreição de Jesus se prolonga por cinqüênta dias. 

Jesus, de fato, continuou a aparecer-lhes e a formá-los com os seus ensinamentos (cf. At 1,3)7. 

Devem subir ao monte da Ascensão, onde o Mestre dará as suas últimas instruções (cf. Mt 

28,16ss). Deverão, no final, ser revestidos da força do alto (cf. Lc 24,49), serem batizados no 

Espírito Santo (cf. At 1,5) pela efusão de Pentecostes. O ensinamento continua. Agora, é pelo 

Espírito Santo que está neles, que são instruídos e guiados: Mas o Consolador, o Espírito Santo 

que o Pai enviará no meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo aquilo que eu vos disse 

(Gv 14,26). 

 

A formação do religioso vocacionista deve ser permanente, para evitar qualquer forma 

de imobilismo no espírito e nas obras (Diretório, 130). Todos os superiores cuidem 

ardentemente a que cada religioso se empenhe - à luz do próprio carisma – na formação 

permanente, intelctual e espiritual, e atinjam aquele grau de cultura geral e particular que 

melhor corresponda às exigências dos tempos e dos campos de trabalho nos quais deve exercer 

o seu minitério. Estes propiciarão para eles o tempo e os meios necessários para a formação 

(Constituições, 112). 

 

 

8. 2. Objetivo 

 

A formação permanente deve ajudar o religioso a integrar a criatividade na fidelidade, e 

evitar o imobilismo e a petrificação espiritual, tornando-se capaz de ser testemunho vivo e veraz 

do Reino de Deus neste mundo, por meio da sua consagração. 

 

 

8. 3. Conteúdo 

 

As diversas e complementares dimensões da formação permanente devem ajudar a colher 

o seu profundo significado: estas tendem a ajudar o religioso a ser tal e a operar em 

conformidade ao carisma recebido segundo o estilo de Cristo e do Pai Fundador. 

 

 

8. 3. 1. Formação Humana e Espiritual 

 

O religioso é inserido no mistério e ministério da Igreja e como tal é chamado, mediante a 

formação permanente a conservar e desenvolver na fé a consciência da verdade do seu ser. Neste 

sentido se pode dizer que a formação humana está unida com a formação espiritual para fazer 

com que o religioso seja um homem no qual a riqueza espiritual resplandece na sua humanidade, 

e por isso pode adquirir a capacidade de compreender a sua missão e vivê-la na pessoa de 

Cristo. 

Ele deve renovar cotidianamente a sua consagração para sentir-se religioso de Deus, 

sacramento do amor de Deus para os homens, instrumento vivo da graça de Deus para os 

homens. Deve saber reconhecer esta verdade em si, nos confrades: é este o princípio da estima e 

 
7 Cf. RUSSOLILLO, Ascensione, VIII. 
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do amor que, vivido no seio da própria família religiosa, se reversa com mais verdade sobre cada 

homem. Estes princípios serão aprofundados através do estudo e da prática: 

 

1. dos retiros anuais e mensais; 

2. da direção espiritual; 

3. do estudo aprofundado e tematizado das obras do Pai Fundador. 

 

 

8. 3. 2. Formação Cultural Vocacionista 

 

A formação cultural, unida àquela vocacionista, ajuda o religioso a maturar a sua 

consciência que a vocação é ordenada à vida de Congregação, entendida como vida de 

fraternidade familiar, alimentada pela caridade e conduzida através do aumento do conhecimento 

dos princípios ascéticos do Pai Fundador e dos ensinamentos do Magistério da Igreja. O 

religioso vocacionista deve crescer na concientização da profunda comunhão que o liga à 

fraternidade comunitária, e com o povo de Deus sentindo-se assim irmão entre os irmãos. 

De maneira mais específica o religioso vocacionista é chamado a maturar a própria 

fisionomia construindo-a também através do estudo contínuo, das Constituições e do Diretório 

com contínuas verificações pessoais e comunitárias (conselhos de família, escolas de formação, 

convênios regionais e eclesiais). 

 

 

8. 3. 3. Formação Comunitária e Religiosa 

 

 Seguindo os princípios e as normas das Constituições e Diretório a formação comunitária 

e religiosa deve ser regulada em modo que possa garantir a ajuda à realização da própria vocação 

(cf. Direttorio, 57). A vida comunitária, norteada e regulada pela vida de oração (cf. 

Constituições, 49-59; cf. Diretório, 58-64), de penitência (cf. Constituições, 60-61; cf. Diretório, 

65-68), mantém estes como empenhos primários no sinal da fidelidade à comum vocação 

religiosa, recordando porém que é na caridade, sobretudo dos pequenos sinais, que as simples 

normas se tornam o próprio coração da vida consagrada. 

A comunidade de vida (cf. Constituições 62-75; cf. Diretório 69-82) é academia da 

espiritualidade de comunhão8, cujo centro é a Eucaristia (lugar privilegiado para o encontro com 

o Senhor)9, em cuja ação se fundamenta na Palavra de Deus10; um e outras vividas através do 

exercício da oração e da contemplação11. 

 

 

 8. 3. 4. Formação pastoral e eclesial 

 

O religioso vocacionista se esforce para assimilar santamente, para fins do apostolado, 

toda a sã modernidade do próprio tempo, evitando tudo quanto exista de antiqüado, estilizado, 

formalístico. Para tal fim se promovam e se freqüêntem cursos de atualização teológica e se 

cuide da especialização nas várias atividades pastorais e vocacionais (Constituições, 115). 

A ação pastoral do religioso vocacionista é assumida e vivida como ação comunitária e 

eclesial, participação da missão salvífica de Cristo confiado à Igreja. A formação, neste âmbito, 

 
8 Cf. Ripartire da Cristo. Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio. Istruzione della 

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Roma 19 maggio 

2002, 28. 
9 Idem, 26. 
10 Idem, 24. 
11 Idem, 25. 
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entra como necessária condição e meio indispensável para fazer perceber toda a importância do 

apostolado e assumí-lo com determinação e coragem em virtude da própria consagração e 

missão. 

Estes princípios podem reter-se válidos se o religioso sabe: 

 

1. garantir a sua presença no empenho pastoral que lhe foi confiado, desenvolvendo 

com exemplaridade e caridade o próprio trabalho; 

2. manter-se constantemente atualizado nas ciências bíblicas, teológicas, pastorais, 

vocacionais e pedagógicas; 

3. atualizar os critérios e as metodologias do próprio apostolado inspirando-se no 

progresso da ciência e em eventuais diretrizes eclesiásticas. 

 

 

8. 4. Observações particulares para a formação dos jovens sacerdotes 

 

A formação permanente, justamente porque é tal, deve ser um componente constante da 

vida do religioso em cada período e condição de vida e a cada nível de responsabilidade. Um 

aspecto formativo, particular, vai direcionado aos jovens sacerdotes, no primeiro qüinqüênio de 

ordenação sacerdotal, a fim de que sejam acompanhados progressivamente a compreender e a 

viver a riqueza do ministério sacerdotal, e a exprimir suas potencialidades nas atitudes 

ministerais mediante uma inserção sempre mais convicta e responsável. 

Os jovens sacerdotes, participando aos encontros formativos, adquirem não apenas uma 

válida ajuda na oferta de um enriquecimento recíproco de experiência, mas serão ajudados a 

traduzí-los concretamento na assimilação plena unindo o dado teórico prévio àquele prático 

atual. Para acompanhar os sacerdotes jovens nesta primeira delicada fase de suas vidas e do seu 

ministério, é muitíssimo importante, pra não dizer necessário, hoje, criar uma apta estrutura de 

sustento, com guias e orientadores apropriados na qual estes possam encontrar, em modo 

orgânico e continuado, a ajuda necessária para iniciar o seu serviço sacerdotal. 

Na ocasião dos encontros periódicos, suficientemente longos e freqüêntes, possivelmente 

conduzidos em um embiente comunitário, em modo residencial, são para eles garantia de 

preciosos momentos de repouso, de oração, de reflexão e de partilha fraterna. Assim é para eles 

mais fácil dar, desde o início, um caráter evangelicamente e religiosamente equilibrado na sua 

vida presbiteral. Este acompanhamento para os néo sacerdotes é programado e coordenado pelo 

Conselheiro Geral para as Paróquias e os Vocacionários. 

 

 

8. 5. Os encontros dos Educadores 

 

A ação - do educador – se traduza em um acompanhamento paciente e respeitoso do 

crescimento dos candidatos, através da proposta gradual dos valores vocacionais autênticos. 

Entre os educadores dos vários períodos de formação existam encontros de coordenação para 

garantir a necessária continuidade da obra formativa (Diretório, 125). 

Sentir-se educador junto aos outros educadores, deve fazer crescer em cada educador o 

sentido da responsabilidade comum pela qual, superando as dificuldades do isolamento se passa 

a uma confiante realização de uma formação que saiba estar, em cada período, em um caminho 

de formação permanente que responda em modo adeqüado de poder oferecer à Congregação e à 

Igreja de Deus um virtuoso religioso vocacionista. Os responsáveis pela formação devem, pois, 

saber-se inseridos em um contexto e em um caminho de comunhão ministerial e de vida.  

Esta comunhão facilita e enriquece tal experência através de encontros periódicos nos 

quais, conhecendo e estudando, através de temáticas oportunas e atualizadas, argumentos 

inerentes à formação e às suas estratégias de forma de vida. Além disso partilham o seu trabalho 
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através de trocas interpessoais, das quais tiram o elemento necessário para crescer na linha da 

comunidade formativa. O Educador de cada período formativo é chamado a dar informação 

sobre a atuação do programa desenvolvido e a fazer relatórios de cada formando ao Educador do 

período sucessivo. 

 

 

8. 6.  Metodologia 

 

A formação permanente se fundamenta nos princípios da progressividade, 

conscientização e responsabilidade. Isto não deve ser assumido apenas na esfera pessoal: 

consciência e empenho são regulados pelas Constituições e pelo Diretório. Cada comunidade 

local, sob a direção do superior, é chamada a assumir e viver os percursos formativos, seguindo 

os meios ascéticos recomendados pelo Padre Fundador, e daquelas múltiplas ajudas das quais se 

pode servir-se para que a formação permanente se torne cada vez mais uma preciosa experiência 

vital para os religiosos vocacionistas. Entre estas recordamos: 

 

1. a oração pessoal e comunitária; 

2. a confissão freqüênte e a direção espiritual periódica; 

3. a leitura espiritual e o estudo sagrado; 

4. os retiros zonais mensais; 

5. os exercícios espirituais anuais da Congregação; 

6. a participação aos encontros comunitários, aos cursos de atualização e a convênios 

promovidos pela Congregação, pelas Dioceses, pelas Conferências Episcopais e pelos 

Organismos dos Religiosos; 

7. a anual Escola de Formação Permanente; 

8. a atualização teológica e pastoral durante os períodos sabáticos; 

9. ulteriores iniciativas particulares, segundo os usos e as culturas locais; 

10. a formação permanente é assistita pelo Conselheiro Presidente para a Formação e 

acontece através de diretrizes, encorajamentos e informações periódicas acerca dos 

programas e as  iniciativas próprias da formação. 
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Conclusão 

 

 
A espiritualidade de don Justino encontra o seu verdadeiro começo e cumprimento na 

divina palavra criadora: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Este homem limitado 

e sucessivo é convidado a entrar neste divino plural, a ser parte deste façamos e coopera com a 

graça para o contínuo aperfeiçoamento e cumprimento desta imagem e semelhança. O caminho 

formativo do religioso Vocacionista se torna pois uma ascensão, mirando sempre para a frente e 

sempre para o alto, para sempre mais e sempre melhor conformar-se a Deus Trindade, do qual 

quer ser o tabernáculo sobre a terra e o trono no céu. 

O homem criado à imagem e semelhança de Deus Trindade é chamado a ser 

essencialmente uma pessoal, vivente relação de amor com as três pessoas divinas. Como as 

divinas relações distingüem uma pessoa divina da outra, assim a relação pessoal de cada alma, 

única e exclusiva, a distingüe das outras almas. A essência do trabalho formativo consiste 

justamente no desenvolver, e no viver, esta relação de amor. 

Don Justino vê o homem no seu relacionamento de amor com o Pai, o Filho e o Espírito 

Santo; o vê como objeto do amor divino e revelação do mesmo Deus. Para ele, que é o apóstolo 

e o servo das divinas vocações, o homem alcança o seu ápice na vocação das vocações, que é a 

vocação à união divina; união sempre mais transformante e deificante! A dignidade, a grandeza 

e beleza da alma consiste justamente neste seu ser imagem e semelhança, retrato e dom, relação 

de amor com as divinas pessoas. 

Partindo deste princípio se deduz que o caminho formativo Vocacionista é um caminho 

de estima e amor por si mesmo e por todo ser humano, desejoso, onde quer que se encontre, de 

otimismo e positivismo. Parece então lógico que o Vocacionista seja chamado a ser santo e 

santificador, empenhado em trabalhar seriamente pela própria santificação e pela santificação de 

todos e todas. Quanto mais se torna santo, mais se compraz e se glorifica a divina Trindade. 

Na formação espiritual don Justino não separa nunca o meio do fim, assim como o fim 

não é outro que a imensidade, a infinitude e a santidade divina, ele encontra uma indefinida 

multiplicidade de meios para levar-nos a imergir-se sempre mais no próprio mistério de Deus e 

da sua infinitude. 
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