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Encontro PV/SAV – Regional Sul 3 

Olá Coordenações (arqui)diocesanas PV/SAV! 
 

Na alegria do reencontro, a Pastoral Vocacional e o Serviço de Animação Vocacional do Regional Sul 3, convocavocê para a nossa 
próxima reunião. É indispensável a participação de representante de cada (arqui)diocese. 
 

DATA:26 e 27 de setembro(terça e quarta)–início dia 26 com o almoço e encerramento dia 27 com almoço.  
LOCAL: Gravataí – Seminário São José. 
Endereço: Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 1490 - Centro, Gravataí - RS 
Telefone: (51) 3042-2144 
 

Pauta 
Dia 26 

11:30 – Acolhida - ALMOÇO 
14:00 –Momento de oração e apresentação 
14:30 - Leitura da Ata da reunião anterior e considerações da mesma (30 min) 
15:00 –Ação Evangelizadora – em cada comunidade uma vocação. 
16:00 - Intervalo 
16:30 - Partilha das dioceses– cada representante levar algo pronto em PPT e utilizar no máximo 4 min para sua apresentação 
– Sínodo - Os jovens, a fé e o discernimento vocacional 

 
DatasPV/SAV CNBB Sul3 em 2018 
Web Rádio / Prestação de contas 
Equipe de Coordenação Regional – cargos a completar 
18:00 -Eucaristia / Jantar / Programação a noite, a combinar 
 

Dia 27 
07:30 – Eucaristia 
08:15 – Café 
09:00 –Subsídios Vocacionais 2018 – lema, cartaz, hino, textos. 

Livretos de Catequese: 

- Eucaristia, Diocese de SANTO ÂNGELO 
- Crisma, Diocese de CAXIAS DO SUL 

Livreto de Celebrações - Cultos: 
Janeiro, Diocese de CACHOEIRA DO SUL 
Fevereiro, EREXIM 
Março, FREDERICO WESTPHALEN 
Abril, URUGUAIANA 
Maio, VACARIA 
Junho, PORTO ALEGRE 

Julho, PELOTAS 
Setembro, RIO GRANDE 
Outubro, SANTA CRUZ 
Novembro, SANTA MARIA 
Dezembro, OSÓRIO 

AGOSTO: 
1º domingo, PASSO FUNDO 
2º domingo, NOVO HAMBURGO 
3º domingo, CRUZ ALTA 
4º domingo, MONTENEGRO 

 

� Escola Vocacional / Retiro Vocacional 
 

10:00 – Intervalo 
10:30 – Encontro da Coordenação e por Províncias Eclesiásticas 
11:45 – Encerramento - ALMOÇO 

Atenciosamente 
CoordenaçãoPV/SAV Regional Sul 3 

savsul3@gmail.com 
 

  



SERVIÇO DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL / PASTORAL VOCACIONAL 

REGIONAL SUL 3 

  

 
Fraternidade e superação da 
violência será tema da CF 2018 
 
O TEMA DA CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2018foi 
definido pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Será ‘Fraternidade e 
superação da violência’, tendo 
como lema ‘Em Cristo somos 
todos irmãos’ (Mt., 23,8). 
Otema foi aprovadona reunião 
do Conselho Episcopal Pastoral 
(Consep) da CNBB. De acordo 

com Dom Leonardo,a violência está presente em vários segmentos da 
sociedade. Seja na rua, dentro de casa, pela condição social, pelo 
gênero, nos meios de comunicação e até na intolerância das palavras. 
“Toda violência exclui, toda violência mata”, ressaltou. 
'Fraternidade e superação da violência' é tema da CF 2018. 
Na ocasião, o sacerdote fez uma breve análise do que significa a 
violência e refletiu a temática a partir do livro de Jonas. “Escolhi esse 
texto porque nele é possível encontrar vários elementos que ilustram 
os vários tipos de violência vividos pelo povo”, ressaltou o padre. Ele 
destacou ainda que se entende por violência qualquer ação contra a 
vidaou a sociedade que possa causá-las prejuízo ou destruí-las por 
completo. A Escritura conhece duas formas de violência: uma injusta 
(fruto da injustiça dos homens) e outra “justa” utilizada por uma causa 
justa ou por fim nobre como é o caso da legítima defesa.

 

 

OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO VOCACIONAL 

Este é o tema da próxima Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos que terá lugar no Vaticano 

durante o mês de outubro de 2018. 

 

O tema escolhido é expressão da 

solicitude pastoral da Igreja para com os 

jovens e está em continuidade com o 

que emergiu nas recentes Assembleias 

sinodais sobre a família. 

A finalidade do próximo Sínodo é 

acompanhar os jovens no seu caminho 

existencial rumo à maturidade, para que, 

através de um processo de 

discernimento, “possam descobrir o seu 

projeto de vida e realizá-lo com alegria, 

abrindo-se ao encontro com Deus e com 

os homens, participando ativamente da 

edificação da Igreja e da sociedade”. 

Este Sínodo dos Bispos de 2018, 

acontece, assim, a seguir a dois grandes 

momentos sinodais ocorridos em 2014 e 

2015 que debateram os temas da família 

e do matrimónio, e que teve como 

consequência concreta a exortação 

apostólica pós-sinodal do Papa Francisco 

‘AmorisLaetitia’ – a Alegria do Amor. 

O Sínodo dos Bispos é uma espécie de 

assembleia consultiva do Papa na qual 

têm lugar representantes dos 

episcopados católicos de todo o mundo. 

A estes representantes nacionais, 

juntam-se peritos e várias outras 

pessoas convidadas que ajudam, 

sobretudo, na definição, contextualização 

e enquadramento do tema escolhido 

para a assembleia sinodal. 

 


