
JORNADA VOCACIONAL: DESCOBRINDO CAMINHOS PRA SERVIR 

 

 “Impelidos, pelo Espírito, para a Missão”: eis o lema da 

Jornada Vocacional (JV) do Colégio Sagrado Coração de 

Maria do Rio de Janeiro, ocorrida entre os dias 24 e 26 de 

maio. Muito bem organizada pelo Serviço de Orientação 

Religiosa e as coordenadoras pedagógicas e educacionais, a 

JV esteve voltada para os estudantes do 5º Ano do EF à 3ª 

Série do EM, além dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os componentes do Grupo 

de Trabalho Solidário (GTS), afetando aproximadamente 500 pessoas. Foi animada pela Ir. Maria 

dos Anjos Marques, a simpática e carismática Ir. Duza, com seus bem vividos 82 anos, e pelo Prof. 

Waldemar Bettio, membro da Equipe Juventude/Animação Vocacional da província brasileira das 

Religiosas do SCM.  

Propositadamente, a JV coincidiu com a realização da Manhã de Informação Profissional (MIP), 

ocorrida no dia 25/05, que permitiu a estudantes do 9º Ano e Ensino Médio ter contato com 

profissionais de diversas áreas, ouvindo e tirando dúvidas sobre cursos de seu interesse: 

Arquitetura, Medicina, Gastronomia, Matemática Aplicada, Nutrição, Publicidade e Propaganda, 

Design de Interiores, Direito e outros. 

Iluminado pelo lema “A alegria do Evangelho, que enche a vida da 

comunidade dos discípulos, é uma alegria missionária”, o tema central 

foi enfocado sob diversos pontos de vista, num enriquecedor diálogo 

com o conteúdo de Ensino Religioso, as características etárias dos 

estudantes, os desafios da realidade social e o protagonismo juvenil. 

Assim, foram abordados os seguintes tópicos: protagonismo infanto-juvenil (5º Ano), 

perseverança/empatia (6º Ano), liberdade e limite (7º Ano), 

empatia e alteridade (8º Ano), compromisso social (9º Ano e 

EM) e empoderamento feminino (EJA). 

A participação dos estudantes foi intensa, contribuindo com 

ideias, questionamentos e partilha de experiências. No final, 

ficou claro:  

 Deus chama a todos para a vida plena, para a realização 

integral enquanto seres humanos, mulheres e homens;  

 os caminhos para atingir esse objetivo podem variar: vida matrimonial, vida solteira, vida 

religiosa, vida sacerdotal, outros;  

 a profissão é um meio – muito importante – para servir as pessoas e contribuir para uma 

sociedade melhor;  

 a missão de cada um(a) não é predeterminada: deve ser lida e definida a partir do contexto 

existencial.  

Jesus de Nazaré, o Papa Francisco, Pe. Gailhac e Ir. Saint Jean foram referenciais significativos nas 

atividades da JV/2017, incentivando os jovens a serem protagonistas de sua história e a construir o 

futuro que desejam ver no mundo. Afinal, “sem a graça, não podemos nada, mas também a graça, 

sem a nossa cooperação, nada pode” (Gailhac, 1874). 

Waldemar Bettio 
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