
 

 

 

 

 

 

 

UM MÊS DEDICADO AS VOCAÇÕES – Canção Nova 
   

A palavra vocação deriva de vocare, e significa chamado e 

resposta. É o mistério do chamado divino e resposta de cada 

pessoa para exercer uma missão no mundo, sendo feliz na 

vocação que assume. 

A cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma 

vocação específica normalmente a própria liturgia da Palavra de cada dia, em especial a dos domingos, 

dá o tema principal da reflexão e meditação trazida para alimento do povo de Deus. É costume, neste 

mês, comemorarmos as diversas vocações a cada semana: 

 

Primeiro domingo: é o dia das vocações sacerdotais. Atualmente também se comemora o dia das 

Vocações Diaconais, ou melhor dizendo: dia das vocações aos Ministérios Ordenados. Essa 

comemoração se deve ao fato de no dia 4 de agosto celebrarmos o dia de São João Maria Vianney, o Cura 

D’Ars, patrono dos Padres; e, no dia 10 de agosto, o dia de São Lourenço, patrono dos Diáconos. 

 

Segundo domingo: por imitação do segundo domingo de maio – no qual é comemorado o Dia das Mães 

– temos o Dia dos Pais. Sabemos que no Brasil esse dia é comemorado porque antigamente no dia 16 de 

agosto celebrava-se o dia de São Joaquim, pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse dia e depois o 

domingo para essa comemoração. Devido a esse fato, nesta data é comemorada a Vocação Matrimonial. 

 

Terceiro domingo: recorda-se a vocação à Vida Consagrada: Religiosos, Religiosas, Consagradas E 

Consagrados nos vários Institutos e Comunidades de Vida Apostólica e também nas Novas 

Comunidades. Essa recordação é feita porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da Assunção de 

Maria aos céus, solenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte. 

 

Quarto domingo: é nesta data que se comemora o Dia do Catequista, daí a comemoração do dia da 

Vocação do Cristão Leigo na Igreja, tanto na sua presença na Igreja como também em seu testemunho 

nos vários ambientes de trabalho e vida. O dia do cristão leigo voltará a ser comemorado no último 

domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei. 

 

Ao participarmos dessas celebrações não podemos nos esquecer da vocação primeira e mais importante 

de todas: a vocação à vida cristã e, consequentemente, à santidade! Todos somos vocacionados à santidade e 

fora desse caminho não temos como viver bem qualquer que seja a nossa vocação pessoal.  


