
1 
 

Sociedade Divinas Vocações  
Departamento para a formação  

 
Avaliação 

NOME :  

SOBRENOME:  

DATA DE NASCIMENTO:  

LOCAL DE NASCIMENTO :  

DATA E LOCAL DE INGRESSO NA CONGREGAÇÃO: 

DATA E LOCAL DA PRIMEIRA PROFISSÃO: 

DATA E LOCAL DA 1ª RENOVAÇÃO: 

DATA E LOCAL DA2ª RENOVAÇÃO: 

DATA E LOCAL DA3ª RENOVAÇÃO: 

DATA E LOCAL DA PROFISSÃO PERPÉTUA: 

DATA E LOCAL DO ANO DE ESTÁGIO: 

DATA E LOCAL DA ORDENAÇÃO DIACONAL: 

DATA E LOCAL DA ORDENAÇÃO PRESBITERAL: 

Esta grade é um instrumento de avaliação para uso do Formador e auto avaliação para o candidato.  
Instrumento que para ajudar a formular uma avaliação escrita, mas não substitui a mesma.  
A avaliação escrita deve conter os seguintes elementos: 
 

- Dados gerais do candidato e descrição da sua situação atual, estado físico e psicológico.  
- Avaliação no âmbitoda dimensão HUMANA 
- Avaliação no âmbito da dimensão COMUNITÁRIA 
- Avaliação no âmbito da dimensão ESPIRITUAL 
- Avaliação no âmbito da dimensão INTELECTUAL  
- Avaliação no âmbito da dimensão PASTORAL  
- Recomendação final.Essa deve ser coerente com o conteúdo geral expresso nas várias áreas. 

 
Nós usamos as seguintes expressões: É recomendado para ...........,  Não é recomendado para ..........., 
Se recomenda para uma extensão de ............ 

- Data 
- Assinatura do conselho do diretor (cf. Diretório, 211). Isso é essencial porque é feito em 

consideração com o Conselho geral, provincial ou da delegação. 
- A avaliação deve ser lida e discutida com o candidato. 
- As perguntas aos candidatos devem ser recebidas pelo menos três meses antes da celebração.  
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ESCALA DE AVALIAÇÃO 
Mal: Predomínio estável do polo negativo (falta de esforço, muitos erros). 

Insuficiente: Há muitos erros repetidos, e há poucos esforços ocasionais.  

Bem: Não há grandes erros, porém não mantem um esforço.  

 Muito bem: Esforço estável muito positivo, mas com momentos de erros.   

 Excelente: Esforço constante e sempre manteve o lado positivo. 

 Não se sabe: Falta de informações suficientes para avaliar objetivamente. 
OBSERVAÇÕES GERAIS 

Dimensão humana 

Autoestima  
Capacidade de decisões   
Maturidade afetiva   
Amor pelo trabalho  
Cuidado da saúde física e mental  

Dimensão comunitária 

Capacidade relacional   
Serviço aos outros  
Uso dos bens  
Participação dos encontros   
Corresponsabilidade  

Dimensão espiritual 

Discipulado através da radicalidade do 
evangelho  

Vida sacramental   
Vida de oração   
Discernimento para a consagração  
Vida segundo o próprio carisma  

Dimensão intelectual  

Paixão pela Palavra de Deus  
Estudo dos ensinamentos da Igreja  
Aprofundamento do Carisma  
Formação do senso crítico construtivo  
Conhecimento das culturas e das pessoas  

Dimensão pastoral 

Habilidades pastorais e missionárias próprias  
Testemunho evangélico  
Participação na missão da Igreja  
Participação na vida da sociedade   
Sensibilidade às necessidades da sociedade   
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DIMENSÃO HUMANA 

A autoestima 

Tolerância e compreensão diante dos erros próprios 
e dos outros.    
Capacidade de usar os próprios talentos a serviço da 
comunidade  
Capacidade de aceitar os próprios limites e 
problemas pessoais (para crescer)  

Liberdade de decisão 

Capacidade de confrontar a própria liberdade com 
as exigências do evangelho  
Capacidade de confrontar a realidade pessoal com 
os valores do carisma  
Capacidade de agir de forma autônoma sem ser 
manipulado.   

Integração afetiva 

Equilíbrio entre independência e colaboração nas 
relações com a família.   
Auto-controle diante das frustrações, calma nas 
contrariedades da vida.   
Amizade aberta com homens e mulheres.   

Amor pelo trabalho 

O trabalho manual.  
O estudo e a leitura pessoal.  
O serviço apostólico.  

Uso equilibrado do tempo 

Respeito ao tempo de estudo.  
Respeito ao tempo de oração.  
Respeito ao tempo de refeição comunitária.   

Uso equilibrado 

Meios de comunicação 

Internet  
Telefone  
As redes sociais  
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DIMENSÃO COMUNITÁRIA 

 

Capacidade relacional 

Capacidade de valorizar as normas de cortesia e de 
respeito ao ambiente utilizado.   
Diálogo reconciliador, sobretudo nos momentos de 
crises e frente aos problemas.   
Empatia, capacidade de dar espaço aos outros na 
comunidade de vida e de trabalho.   

Participação nos encontros  

Participação ativa na oração da comunidade.  
Participação dinâmica (com contribuições úteis) nas 
reuniões comunitárias.   
Participação ao trabalho de equipe, e respeito às 
opiniões dos outros.  

Serviço aos outros 

Sensibilidade às necessidades dos seres humanos: 
não pensar somente nas suas próprias necessidades.   
Participação ativa e criativa às iniciativas da 
comunidade.  
Responsabilidade pela animação e serviços na 
comunidade.  

Uso dos bens 

Colaboração no serviço manual comunitário com 
serenidade e diálogo.  
Vida simples e não a procura de satisfação de 
necessidades materiais pessoais.   
Honestidade na gestão e atenção ao bom 
funcionamento da casa.   

Corresponsabilidade 

Decisões com coerência com o projeto comunitário 
e pessoal de vida.  
Honestidade e aceitação dos próprios erros, sem 
escondê-los ou justifica-los.   
Participação alegre na construção da comunidade.   
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DIMENSÃO ESPIRITUAL 

 

Radicalidade evangélica 

Viver com alegria e naturalidade a identidade 
religiosa: sem anonimato ou rótulos.   
Reflexão serena sobre como viver os votos hoje 
para um válido testemunho.   
Decisão livre segundo critérios evangélicos e não 
somente utilitaristas e pragmáticas.  

Vida sacramental 

Participação cotidiana da Eucaristia com 
disposições de fé: não somente ritual.   
Prática constante e alegre do sacramento da 
reconciliação.   
Viver os sacramentos como celebração da própria 
vida e do carisma próprio.   

Vida de oração 

Empenho nas orações cotidianas, pessoais e 
comunitárias.   
Modo em que a vida é presente na oração e é 
iluminada pela Palavra.   
A presença de um verdadeiro itinerário também na 
vida de oração.   

Discernimento 

Seriedade na elaboração do projeto pessoal de vida 
e fidelidade ao mesmo.   
Prática habitual da revisão de vida.  
Prática estável do acompanhamento espiritual.  

Vida espiritual e carisma 

Presença do carisma e do fundador na oração 
cotidiana.   
Participação nas celebrações comunitárias ligadas 
ao carisma e ao fundador.   
Identificação com os modelos válidos do carisma.  
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DIMENSÃO INTELECTUAL  

 

Paixão pela Palavra de 
Deus 

Fidelidade aos conteúdos da Escritura.   
Ritmo na leitura e no estudo da palavra de Deus.   
Uso da Palavra de Deus na vida: oração pessoal, 
reflexões etc.   

Estudo do ensinamento da 
Igreja 

Conhecimento teológico: visão completa e unitária da 
verdade revelava.   
Conhecimento filosófico: integração harmoniosa 
entre filosofia e ciência humana.   
Sensibilidade à problemática de hoje: ecumenismo, 
doutrina social etc.  

Aprofundamento do 
carisma 

Nível alcançado a estudar a fundo a identidade e a 
espiritualidade do Instituto.  
Conhecimento das exigências dos conselhos 
evangélicos em relação com o meio em que se vive.   
Nível de maturidade ao penetrar a fundo as 
exigências da vida comunitária.   

Formação do senso crítico 

Valorização da verdade na definição dos objetivos 
formativos e dos conteúdos.   
Uso da razão analítica e crítica.   
Rigor e honestidade científica na valorização das 
situações.   

Conhecimento da cultura 

Interesses pelas mudanças atuais: grandes 
implicações científicas e pobreza.   
Conhecimento das pessoas, das suas condições 
econômicas e sociais.   
Interesses pelas línguas e culturas dos povos a serem 
evangelizados.  
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DIMENSÃO PASTORAL 

 

Habilidades pastorais e 
missionárias  

Sensibilidade ao diálogo com as pessoas de hoje, 
sobretudo com os jovens.   
Abertura aos meios atuais: TV, Internet, vídeo 
conferência etc.   
Capacidade de trabalhar em equipe pelas missões.   

Testemunho evangélico 

Sensibilidade para o serviço amoroso aos mais 
necessitados.   
Senso dejustiça social econsciência crítica 
sobretodas as formas deinjustiça  
Sensibilidade pelas diferenças culturais ligadas à 
língua, etnias e religiões diversas.   

Presença na missão da 
Igreja 

Presença em alguns eventos em sinal de pertença à 
comunidade eclesial.   
Colaboração criativa e responsabilidade na pastoral 
diocesana e paroquial.   
Sensibilidade com a vocação missionária da Igreja e 
apoiá-la.   

Participação na vida da 
sociedade 

Participação adequadaemcompromissoscívicos 
esociais, tais comoas eleições políticas.  
Solidariedade por todas as ações em defesa do ser 
humano e do meio ambiente.   
Participação reconhecida em ações com a sociedade 
civil.   

Sensibilidade às 
necessidades das pessoas 

Contatos com as pessoas pobres e testemunho de 
solidariedade nos modos de vida.   
Gosto pelo trabalho pastoral em ambientes pobres.  
Emprenho através das palavras e escritos para a 
construção de um mundo mais justo.   

 

 

 

Recomendações: 

 

 

 

Assinatura:  


