
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. As Irmãs da Divinas Vocações, são religiosas que foram chamadas a uma maternidade 

espiritual peculiar: gerar vocações para a Igreja, a exemplo da SS. Virgem Maria. Trabalhando 

conjuntamente aos religiosos vocacionistas colaboram com o crescimento dos eleitos das 

Divinas Vocações a semelhança de São José e de Maria Santíssima, os quais educaram e 

fizeram crescer o pequeno Jesus.  

No Brasil, a distância espacial entre as nossas respectivas comunidades torna desafiadora a 

parceria dos nossos serviços de animação vocacional. Na cidade do Rio de Janeiro temos as 

duas congregações, que permite assim, uma maior parceria. Essas, vem se consolidando e 

efetivando nos Grupos de discernimento vocacional promovidos pelos padres vocacionistas e 

nos encontros vocacionais direcionados pelas irmãs. Isto é um diferencial muito enriquecedor, 

pois àquele que vem buscar um auxílio, tem o privilégio de contar com pais e mães espirituais 

que desempenham papéis diferentes e complementares.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Em tempos de comemoração do centenário da fundação das nossas congregações e os 75 anos 

da presença vocacionista aqui no Brasil, o Espírito Santo tem suscitado soluções criativas para 

vencer as distâncias, e intensificar a comunhão entre nós. Uma das soluções é a nossa 

participação nesse site.  

Paróquia Vocacionista Nossa Senhora da Glória  

Clodovil – Rio de Janeiro 
Comunidades das Irmãs Vocacionistas        

Taquara - Rio de Janeiro 



As irmãs vocacionistas também trabalham em comunhão com os padres diocesanos nas 

paróquias adjacentes de suas comunidades. Atualmente, estamos presentes em Ouro Fino 

(MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Itaparica (BA). Nossas casas estão abertas a toda 

obra de apostolado, principalmente catequético, pois nosso fundador entendia que o cultivo da 

vocação cristã, é o que faz gerar vocações para a Igreja, pois rende a pessoa solícita à vontade 

de Deus. Assim, todos os fiéis que já abraçaram ou não a uma vocação, obtêm a graça de uma 

maior consciência vocacional e tornam-se facilitadores e cultivadores de outras vocações.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente auxiliamos no serviço litúrgico, não somente por havermos uma espiritualidade 

que órbita em torno dessa, mas também temos o objetivo de fomentar nos corações dos leigos 

as mudanças que o momento litúrgico pode trazer em nossas vidas, tornando-nos mais abertos 

e sensíveis a vontade de Deus, despertando novas vocações. A Santa Missa, a adoração 

Eucarística, o Crisma, enfim toda a vida Sacramental da Igreja, são momentos propícios para 

o divino chamado, e nós devemos colaborar com Ele. Em geral, também acompanhamos 

espiritualmente os vocacionados e as vocacionadas. Em algumas comunidades paroquiais vem 

se consolidando o Grupo Vocacional Paroquial e a Pastoral da Escuta que é fruto da parceria 

entre o pároco e a irmã vocacionista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade das Irmãs Vocacionistas do Rio de Janeiro 

acolhendo o grupo da perseverança da Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa 

Grupo Vocacional Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de 

Fátima e Santo Antônio de Lisboa e Serviço de Escuta, direção 

espiritual e acompanhamento para o discernimento vocacional 

 

Despertar Vocacional na Comunidade das Irmãs 

Vocacionistas de Ouro Fino - Minas Gerais 



Atendemos também ao chamado missionário promovendo missões, principalmente em regiões 

carentes de agentes catequéticos e vocacionais.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Em todas as nossas casas religiosas mantemos uma incessante oração e vida de sacrifício pelas 

vocações. Confiamos na Divina Providência, pois Ela provê o mantimento de nossas casas, e 

a ajuda financeira que prestamos aos seus eleitos, onde colaboramos materialmente com a 

formação dos futuros sacerdotes. Como verdadeiras mães, somos chamadas a nos prodigar, 

para sustentar nossas obras de apostolado e de misericórdia. Por isso, além de recebermos 

doações, fazemos artesanatos e temos escolas para educação infanto-juvenil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capela Nossa senhora Aparecida e Bem-aventurado Justino Russolillo                          

Caraíbas - Bahia 

Trabalho evangelizador e social das Irmãs 

Vocacionistas na comunidade de Itaparica-Bahia 

Missão em Itaparica - Bahia 

Artesanatos confeccionados 

pelas Irmãs Vocacionistas 



A educação infanto-juvenil é fortemente presente na ação carismática da irmã vocacionista, já 

era uma realidade nos primórdios da nossa Congregação. Nossos alunos são formados 

intelectualmente, humanamente, cristãmente e vocacionalmente, pois trabalhamos o ser 

humano na sua totalidade e integridade. Com avanço da secularização em nossa sociedade, as 

nossas escolas têm se unido às famílias para orientá-las de forma responsável e humanizada. 

Para nós, tem sido motivo de grande alegria ver nossos ex-alunos assumirem diferentes papeis 

na sociedade, levando valores cristãos e colaborando na construção de um mundo mais atento 

ao bem comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em outros países, colaboramos também com outras obras, como os Vocacionários (casa de 

formação vocacional dos padres vocacionistas) e Seminários, e temos ainda semi-internatos, 

internatos e oratórios. Estamos presentes na Itália, Estados Unidos, França, Argentina, Índia, 

Indonésia, Madagascar, Filipina e Nigéria, levando o carisma herdado do nosso fundador o 

beato Justino M. Russolillo da Trindade.  

Enfim, todo os nossos campos de ação são voltados para o cultivo das vocações (sacerdotais, 

religiosas, matrimonias e laicais em geral), mesmo que na formação remota dela, trabalhando 

ainda no alicerce, como acontece em nossos internatos ou em nossos apostolados junto às 

famílias. O nosso fundador entendia que na correspondência à vontade de Deus é que somos 

santificados e alcançamos a União Divina, que é o fim da existência de cada ser humano.  

 

 

 

 

 

 

Caso você queira entrar em contanto conosco, é só acessar a nossa página no Facebook, 

@irmasvocacionistas.sdv ou no nosso Instagram.   

Se Deus te chama, chama-nos! 

Escola Centro Educacional Santa Teresinha 

Tucuruví – São Paulo 

Colégio Nossa Senhora do Rosário 

Ouro Fino – Minas Gerais 



 


