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“Eu vi o Senhor (Jo 20,18) 

 
Santarém, 27 de julho de 2022. 

 
Estimados párocos, vigários, administradoras/es pastorais, movimentos eclesiais da Arquidiocese 
de Santarém. Graça e Paz!  

 
Expressamos a alegria de anunciar e de convidar todo povo de Deus a viver e a celebrar o Mês 

Vocacional 2022, em profunda comunhão com toda Igreja no Brasil. Desde 1981, agosto traz como 
temática central a oração, meditação e promoção vocacional para a vida da Igreja e para a edificação do 
Reino de Deus, despertando-nos ainda mais a atender a motivação que vem do próprio Senhor. (Cf. Mt 9, 
38).  

Para este ano, a CNBB apresenta o tema: “Cristo Vive, somos suas testemunhas”, e o lema 
“Eu vi o Senhor!” (Jo 20, 18). O anúncio pascal da presença constante do Cristo Mestre e Senhor entre 
nós é o maior entusiasmo para o seguimento e o fôlego do nosso chamado. Por isso, inspirado nesta fé e 
para marcar o mês vocacional em nossa Arquidiocese, o Serviço de Animação Vocacional preparou a 
seguinte programação:  

 

 01/08 => Renovação dos Votos da Irmã Cássia Emily e abertura do Mês Vocacional  
Horário: 19h30min 
Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima  

 19/08 => Instituição do Acolitato dos seminaristas Rafael Luiz e Ruan Patrick  
Horário: 19h30 min 
Local: Seminário São Pio X 

 25/08 => Hora Santa Vocacional  
= Momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento pelas vocações. 
Horário: 19h30min 
Local: Comunidade São Miguel Arcanjo, Pérola do Maicá 

 27/08 => CONVOCAÇÃO JOVEM 
Horário: das 15h às 18h 
Local: Ginásio do Colégio Santa Clara  

 
Para a “Hora Santa Vocacional”, convocamos todas as áreas, comunidades e paróquias para um 

momento de oração pelas vocações no mesmo horário, simultaneamente. Para isso, um roteiro em breve 
será disponibilizado.  

Quanto ao evento “Convocação Jovem”, motivamos as comunidades e paróquias de nossa 
cidade a mobilizar especialmente os jovens, fretando ônibus ou viabilizando da melhor maneira a 
participação da juventude. Portanto, contamos como o apoio e o incentivo de nossos párocos, vigários, 
agentes de pastoral e coordenadores/as das pastorais, grupos e movimentos eclesiais.  

 
Em Cristo,  

                                                                           
Dom Irineu Roman, CSJ                  Pe. Cleonildo Paulo                    Pe. Luís Augusto Amorim Ferreira 
Arcebispo Metropolitano             Coord. Arq. de Pastoral                  Serviço de Animação Vocacional                                                        
 


