INSTITUTO DE PASTORAL VOCACIONAL
Animar as vocações é a nossa missão
ESPAV 2021
QUESTÕES PARA APROFUNDAMENTO

Despertar para sonhar, um grito pela Vida (cf. QA) o porquê de uma Teologia e Eclesiologia de
Comunhão
Frei Vanildo Zugno
1) Como fazer a experiência da Trindade num mundo tão marcado por divisões, inclusive no meio
eclesial?
2) Quais aspectos da sinodalidade você considera importantes para sua ação pastoral?
3) A CFE 2021 nos conclama a uma vivência mais comprometida do diálogo dentro da Igreja e com
instâncias fora dela. Quais caminhos trilhar para uma comunhão mais do jeito de Jesus Cristo?

“Alegrai-vos e exultai, chamados à santidade (cf. GE), aprofundando a vocação do ser humano”
Pe. Valdecir
1)
2)
3)
4)

Como podemos definir o ser humano a partir da Antropologia Teológica?
Qual a relevância deste tema e como ligá-lo à proposta vocacional?
O que compreende-se como saudade do Paraíso perdido?
A vivência das Bem Aventuranças nos propõem um diálogo vocacional? Como?

“Ser para os outros, em busca da vocação – a importância do Itinerário Vocacional”
Ir. Annette Havene
1. Você que participa deste programa do IPV, pode contemplar os pontos abordados no cap 8 da “Chriitus Vivit” no seu próprio itinerário vocacional? Quais, em particular, são relevantes na sua experiência vocacional?
2. Após leitura do cap 9, o que você apontaria como luzes ou critérios que balizam o processo de discernimento vocacional?

“O Planejamento Estratégico no SAV/PV – do objetivo geral à avaliação, um processo”
Padre Geraldo Tadeu
- Estamos num tempo de grandes transformações e fomos atingidos pela Pandemia do Novo Coronavírus.
Trata-se da maior crise sanitária em cadeia mundial. A vida, o nosso modo de fazer e agir, o processo de
evangelização, enfim, tudo deverá ser repensado e planejado de um novo modo. - É urgente o mandato de
Jesus: “Ide, pois...” (cf. Mt 20, 4 e Mt 28, 16-19).
1) Qual o grande desafio a ser enfrentado?
2) Qual a meta a ser atingida? O que fazer? Para que fazer? Como e quando fazer?
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