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OS CRITÉRIOS PARA A ADMISSÃO NO VOCACIONÁRIO INTERNO 
 
 

1- OS CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO SÃO:  
 

Ø Ter sido acompanhado adequadamente pelo Serviço de Animação Vocacional da 
Congregação ou da Igreja Local;  

Ø Ter concluído o ensino médio;  
Ø Tenham no mínimo 18 anos de idade e maturidade suficiente para realizar o processo 

vocacional;  
 

2- RELATÓRIOS DE APRESENTAÇÃO 
 

Com o fim de continuar o conhecimento daquele que deseja conhecer mais e melhor a 
Comunidade Vocacionista e em vista de fazer nessa comunidade uma experiência maior e mais 
profunda para discernir o chamado de Deus, se solicita elaborar um relatório que contenha as 
seguintes informações pessoais. O mesmo será lido e avaliado pelos formadores da comunidade e se 
guardará uma cópia no arquivo da casa religiosa. 

 
Ø Dados pessoais: Nome completo, RG, CPF, Data e lugar de nascimento. Endereço, 

Telefones para contato. 
 

Ø Dados familiares: Nome dos pais, idades, trabalho que desempenham, estado civil. 
Nome dos irmãos se os tiver e a idade de cada um. 

 
Ø Dados acadêmicos: Estudos fundamentais e do ensino médio. Estudos superiores ou 

universitários. Outros estudos. Detalhando: Nome dos Institutos, CR 
(aproveitamento), anos  que cursou. 

 
Ø Experiências de trabalho. 

 
Ø Discernimento vocacional: FRIZAR se tem diretor espiritual, se faz alguma atividade 

pastoral na atualidade (ou seja, se é engajado em alguma pastoral da paróquia na qual 
participa), membro ativo, leigo comprometido. Se for egresso, descrever as passagens 
em seminário diocesano ou comunidade religiosa. Elaborar um pequeno relatório da 
sua inquietude (dúvidas) vocacional, do seu desejo de consagrar-se.  

 
Ø Terapia: Há realizado alguma vez um acompanhamento psicológico (terapia) ou um 

psicodiagnóstico?   
 

3- DOCUMENTAÇÃO 
 

 Para o ingresso no Vocacionário interno, além dos critérios de admissão é necessário 
apresentar: 
 

Ø Um relatório contendo informações sobre a situação familiar, vida afetiva, situação 
econômica e experiência de trabalho, vida eclesial, situação escolar, grau de discernimento 
vocacional (esse relatório é feito pelo animador vocacional que acompanhou o vocacionado); 



Ø Apresentar o pedido de admissão; 
Ø Cópia dos documentos civis: certidão de antecedentes criminais e judiciais, certidão de 

nascimento, RG, CPF. 
Ø Duas fotos 4x3. 
Ø Carta de apresentação de um sacerdote, de preferência do pároco da paróquia que participa ou 

pertence. 
Ø No caso de que o candidato tiver passagens por outra comunidade religiosa ou seminário será 

necessário fazer a solicitação de um relatório à Instituição como o exige a Igreja. 
Ø Certidões de Batismo e Crisma; 
Ø Atestado de saúde física e mental; 
Ø Êxames laboratoriais, entre os quais: hemograma completo, incluso AIDS. 
Ø Psicodiagnóstico ou teste psicológico; 
Ø Fotocopias do histórico escolar do ensino médio, e outros estudos cursados (trazer também os 

originais para serem apresentados na faculdade ou seminário que for estudar) 
Ø Certificado de estado livre.  
Ø No dia do seu ingresso à comunidade, o candidato fará um inventario dos seus pertences que 

ele possui (livros, computador, celular, lençóis, etc.)   
 

4- METODOLOGIA NO ACOMPANHAMENTO: 
 

Ø Acompanhamento presencial (no GDV) ou por correspondência, e-mail, telefone etc; 
Ø  Experiência em uma comunidade vocacionista; 
Ø  Visita do animador vocacional à família do vocacionado e a sua comunidade de origem; 
Ø Acompanhamento personalizado. 

 

5- VOCAÇÕES EGRESSAS: (Vocações provenientes de outros institutos ou seminários) 
  

A busca das vocações egressas é um fator muito recorrente. Diante desta realidade não podemos 
nos fechar a ela e nem negar um acompanhamento a quem nos procuram. Entretanto, percebemos 
que alguns cuidados se fazem indispensáveis, a saber:   

Ø O animador vocacional precisa dedicar uma maior atenção e tempo no acompanhamento 
dessas vocações; 

Ø Verificar com mais solidez o porquê o candidato deixou a outra congregação ou seminário 
diocesano, ou ainda, por que quer sair.  

Ø Deve-se solicitar um relatório, detalhado, do formador ou reitor que o acompanhou em todos 
os institutos religiosos ou dioceses; 

Ø O candidato egresso deve ser sempre questionado por quem acompanha e depois pela 
formação, quais foram as motivações que o levou a deixar um instituto e ingressar no nosso. 
Seu depoimento deve ser concorde com sua vivencia formativa; 

Ø Não devemos queimar etapas, por que tal vocacionado já fez alguma das etapas iniciais da 
formação em outro instituto. Algumas dessas vocações chegam com muita pressa em realizar 
logo o itinerário inicial da formação; 

Ø Não acolher, antes de pelo menos, um ano de saída da diocese ou instituto anterior. 
 

6- VOCAÇÕES ADULTAS:  



 
As vocações adultas, (30-45 anos) assim como as egressas, é fenômeno bastante recorrente. 

Diante dessas vocações devemos: 
Ø Sondar com sensibilidade e destreza as reais motivações e o que o fez responder tardiamente, 

para evitar que recebamos pessoas que fogem de algo, como também não correr o risco de 
impedir que um adulto viva e responda autenticamente seu chamado.  

Ø  Inseri-lo com os mais jovens e não em casas separadas (caso o acolhamos para uma 
experiência interna), pois aí se poderá medir com mais diligência o nível de maturidade e 
integração do referido em questão;  

Ø Não queimar etapas, ainda que o vocacionado tenha outros cursos como de filosofia e teologia 
já concluídos, uma vez que, também entre as vocações adultas há pressa em realizar logo o 
itinerário inicial da formação. Faz-se necessário deixar claro que o itinerário para a Vida 
Religiosa Consagrada se difere do Ministério Ordenado; 

Ø Elaborar, a partir das diversas realidades, uma espécie de diretivas de como lidar com casos 
muito particulares, tendo em vista que são diversas as realidades de cada vocação adulta que 
nos procuram para um acompanhamento: Há aqueles que têm uma intensa vida profissional, 
alguém que seja arrimo de família, alguém que possa inclusive ajudar no processo formativo, 
os que possuem um curso superior etc. 


