
A pessoa de Jesus: 
1-Jesus nasceu na região sul da Palestina, na aldeia de Belém de Judá  

 (Mt 2, 5-6). A Palestina era um corredor de passagem muito importante. 

Apesar de ser pequena, sempre foi lugar de disputa. Porque? 

 A Palestina fica entre o mar mediterrâneo e o deserto, portanto, ligava o 

comércio de três continentes: África, Europa e Ásia. 

a) No tempo de Jesus, a Palestina era um país essencialmente agrícola. Quando Jesus 

ia de Nazaré a Jerusalém, podia passar por povoados e observar o trabalho dos 

agricultores, dos pastores e dos oleiros. 

b) A Galileia (cidade da Palestina) era muito fértil, portanto, boa para o cultivo de 

trigo, da cevada e das videiras, muitas pessoas migravam para lá à procura de 

trabalho. 

c) José (pai adotivo de Jesus) foi um desses migrantes. Saiu da cidadezinha de Belém 

e foi trabalhar em Nazaré da Galileia e aí conheceu Maria. 

d) Nessa época, os romanos já dominavam a Palestina para cobrar mais impostos, 

por isso promoviam um recenseamento a cada 14 anos. Foi por causa de censo que 

Maria e José deixaram a sua casa e o seu trabalho em Nazaré e voltaram para o sul 

na Judéia, na cidadezinha de Belém para registrar em sua terra natal. 

e) E foi justamente nesses dias que Maria completou o tempo de dar à luz a seu filho 

Jesus (Lc2,6). Nasceu numa gruta de animais (Lc2,12); nasceu fora de sua casa e no 

meio dos pobres porque não havia hospedagem para eles (Lc2,15). Nessa pobreza, o 

Filho de Deus mostra para a humanidade, o quanto Deus amou o mundo. (Jo 3, 16). 

f) E é em Nazaré que Jesus cresceu e foi ai a sua escola de vida com os seus pais 

com o Pai: DEUS. 

 

 

“Não tenhais medo”!  

Deus está conosco nas dificuldades e provações da vida. 

 Acreditando na Palavra dele, o resultado será animador. 

 

 

 

Irmãs de Jesus na Eucaristia 

 

 Animação Vocacional 

Roteiro para Aprofundamento Vocacional 

Chamados à Vida  

A minha vida está em minhas mãos 
 

Crescer e dar frutos é um processo 

inconsciente e espontâneo nas plantas e 

nos animais. O ser humano – mulher e 

homem – ao contrário deve aprender a 

conhecer-se a si mesmo e os outros para 

decidir livremente, para optar o caminho a 

seguir.  
 

Tomar decisões não é fácil, requer 

responsabilidade e maturidade. 
 

As pessoas que estão perto de você podem ajudá-lo com sugestões, conselhos, 

conversas orientativas, mas só você pode decidir e querer. Só você pode escolher e 

viver plenamente sua escolha. 

Com as suas escolhas, você deve tornar-se uma pessoa feliz, realizada, de bem com a 

vida a pesar dos desafios e dificuldades. Quando fazemos uma escolha livre e 

consciente, mesmo que venham as “tempestades”, permaneceremos de pé e 

dispostos a continuar o caminho. 

A minha vida não é só para mim! 

O que farei dela?? 
 

 



A família e a Vocacionada 
 

 

    A família do Antigo Testamento incluía 

todos os membros do mesmo sangue ou 

que viviam numa habitação comum. Incluía 

assim, o marido e pai, chefe da família, sua 

esposa ou esposas e concubinas, seus 

filhos, escravos e servos, clientes e os 

hóspedes estrangeiros, filhas viúvas ou 

repudiadas, os filhos e filhas solteiros. 

A família era uma unidade religiosa. A 

Páscoa era celebrada na família (cf. Esc. 

12,3s). 

  A família também era em certo sentido, uma unidade moral. O próprio Javé 

premia o pecado até a terceira e a quarta geração da família (cf. Esc. 20, 5s). 

  O sentido hebraico de solidariedade familiar era muito profundo, já que o 

indivíduo dependia inteiramente da família para o sustento e proteção; não se 

concebia a possibilidade de vida fora da família. 

Com o passar do tempo, a família, evidentemente foi se modificando 

estruturalmente, tomando uma nova fisionomia, mas a característica da 

solidariedade, da fraternidade continua essencial. 

  Há algum tempo atrás (cerca de 50 anos), vivíamos num mundo rural. As 

famílias eram constituídas de muitos filhos (11; 12; 15; 16;). Morávamos no 

interior; vivíamos da agricultura e da pecuária. Cada um da família tinha uma 

tarefa a ser realizada no dia: um ajudava na plantação, outro “tirava leite”... 

  Os Meios de Comunicações Sociais (MCS) ainda não tinham um grande 

espaço dentro do lar; as pessoas se olhavam mais; a natureza era o ponto 

referencial da vida. 

A vida religiosa (ainda que religiosidade popular) era vivida mais 

intensamente. 

  Deus ocupava um lugar importante na família. 

 Com a modernidade, com o êxodo rural e a invasão populacional nas 

cidades, a família tomou outra fisionomia. 

Se por um lado, a vida moderna trouxe grandes benefícios, alternativas de 

vida, acesso cultural, o exercício da medicina, a consciência política, a 

eficiência e agilidade do mundo. Por outro lado, a modernidade desumanizou 

o homem, o coração está mais frio e calculista. 

  A   natureza que antes era objeto de sustento de vida, de poesia e de 

encantamento, hoje é objeto de exploração. 

  Conhecendo a estrutura família no século XXI 
 

A modernidade deu uma nova casa à família. 
 

- Faça uma pesquisa e descubra qual o novo padrão de família. 

- Descreva um pouco da organização familiar da qual você faz parte e partilhe 

com sua orientadora vocacional. 

 

Você sabia, que? 

 

      Situações como sentar-se à mesa para tomar o café da manhã ou conversar 

no jantar sobre os principais 

acontecimentos do dia, não são 

mais vistos com frequência no 

grupo familiar nestas últimas 

décadas.  

     Isso porque, com o avanço 

tecnológico, as pessoas tornaram-

se mais independentes, haja vista 

que o computador e demais 

equipamentos eletrônicos 

possibilitaram a concretização de 

grande parte dos anseios pessoais 

dos indivíduos, desde o preparo de 

uma refeição, a esclarecimentos de 

dúvidas existentes em quaisquer contextos de análise. 

     A família, diante disso, muda de papel: deixa de ser a “pilastra-mor” na 

formação de seu grupo, para tornar-se um “ponto de apoio” de seus 

integrantes. Tendo em vista que pais e filhos não demandam mais de tempo 

para o diálogo, pois apresentam divergências em seus respectivos horários. 

Consequentemente, não serão os pais que ajudarão na construção da postura 

social (moral) de seus filhos. É neste momento, que os filhos sofrem grande 

influência da Internet, na qual possibilitará a estes, a visualização positiva e 

negativamente dos caminhos que podem adotar como verdades e segui-los 

como padrão de vida. Situação esta que, em outros tempos, caberiam aos pais 

direcionar.  


