
VOCAÇÃO E CARISMA



VOCAÇÃO

• A origem da palavra “vocação”: ela vem do 
verbo latino “vocare”, que quer dizer “ 
chamar ”. A vocação é , portanto, um 
chamado

• A palavra “vocação” refere-se sempre ao 
ato de chamar, de escolha e de disposição 
para algo ou para alguma missão. Pelo 
Batismo, somos chamados a uma vida 
cristã como filhos e filhas de Deus.



CARISMA



O QUE É CARISMA

• Carisma é a razão de ser e de existir de uma 

Comunidade. Este Carisma é dado por Deus, 

através da Igreja para executar um serviço 

específico que ela (a Igreja) deseja ou que esteja 

deficiente na época que Deus fez surgir o 

carisma. Carisma é uma “fatia do bolo” que é a 

Igreja, nasce para fazer um trabalho que embora 

até pareça com um outro, não tem nada de igual, 

é como a impressão digital. Carisma não é o que 

fazemos, mas a forma com que fazemos. Não é 

um serviço, mas um estado de vida. 



Um carisma leva de 2 a 8 anos para se definir e se 

consolidar. A comunidade tem um carisma, e ao 

longo dos anos vai encontrando e agregando 

pessoas que tem o mesmo carisma que ela. Estas 

pessoas tem na alma este “selo” do carisma, e só 

se realizarão quando estiverem vivendo ele, na 

plenitude da Comunidade. O Fundador tem o 

Carisma para fundar, ou “carisma de fundação”, 

por isso ele tem os traços do carisma mais 

definidos que os outros, pois tudo começou a 

partir dele, podemos dizer que ele viveu o 

carisma primeiro.



ALGUNS ASPECTOS DO CARISMA



1. CARISMA É COMO A ALMA

• não vemos, mas é ela quem nos mantêm 

vivos. Os traços e comportamentos externos 

mostram como está a alma lá no interior. Se 

a pessoa está feliz ou não, realizada ou não, 

crescendo ou não, sabemos como está a 

alma dela. Assim também é com o Carisma, 

ele se manifesta externamente, e ao mesmo 

tempo, na manifestação externa, sabemos 

como o carisma está no interior.



2. FOCO NO CARISMA

• É preciso na Comunidade, focarmos as 
nossas forças para descobrir a totalidade do 
Carisma, para ela ( porque a comunidade tem 
que se encontrar vivendo totalmente do 
carisma) e para os membros de forma 
individual (pois é esta totalidade que nos 
deixa plenos). Só teremos certeza de que 
estamos rumo ao que Deus quer, quando 
tivermos no rumo dos 100% da vivência no 
carisma.



3 VIVER O CARISMA

• O carisma é o alimento da nossa vida com 

Deus. Não adianta sermos grandes servos, 

ter vida de oração intensa, ter experiências 

diversas em tudo e também no caminho da 

evangelização. Se fomos chamados por Deus 

a um Carisma, precisamos viver aquilo, com 

propriedade e se não estamos vivendo, não 

estamos servindo a Deus.



4- ELEMENTOS DE NOSSA SANTIDADE

• O Carisma traz santidade plena para quem o 

exercer com propriedade. Santa Terezinha 

dizia que quem está vivendo o carisma de 

uma congregação ou ordem religiosa, não 

precisa fazer mais nada para ser santo a não 

ser , viver aquilo que lhe foi proposto a ser. . 

O problema é que nós criamos para nós 

modelos de santidade e não damos valor 

aquilo que Deus nos chamou a viver.



5. A FORÇA DO CARISMA É INESGOTÁVEL

• Se temos o carisma, somos capazes de superar e 

alcançar qualquer meta que nos foi proposta para a 

comunidade. Se trabalhamos para Jesus, em Nome 

de Jesus não há barreiras, Também, se servimos a 

comunidade, em nome dela, do carisma dela, não 

há barreiras para efetuar algo dela. Mas esta força 

vem da vivência da plenitude do Carisma!!!

• Deus mostra o que fazer e conosco realiza.



6- REALIZAÇÃO INTERIOR

• O Carisma traz realização, alegria e paz 

interior. Favor não confundir realização plena 

com ausência de insatisfação, conflitos, 

desertos, lutas interiores,etc. Passaremos 

por tudo isso, e é normal, mas o coração 

está em paz, por saber que é isso que Deus 

quer para mim.



7 NÃO ADULTERAR O CARISMA

• O Carisma não pode ser adulterado. Ou seja, 
copiar outros modelos, optar por caminhos mais 
fáceis, criar remendos, seguir outra linha ou outra 
identidade que não seja o que Deus pediu para 
aquela comunidade. A Prova de que isso pode estar 
acontecendo é uma culpa, uma tristeza, um 
incômodo imediato quando fazemos as coisas da 
comunidade de forma normal, ou até santa, mas 
sem a característica do que Deus pediu, temos a 
sensação de que estamos sendo negligentes.



8- VIVER O CARISMA ONDE PRECISA

• A vivência do Carisma vai além do exercício do 

ministério. A Comunidade não pode favorecer o 

membro colocando ele em uma área, para que ele 

faça o que gosta ou sabe fazer. Mas antes de tudo, 

a Comunidade precisa contar com o servo onde ela 

necessita, naquilo que Deus o proporciona viver 

naquele momento de necessidade. O carisma está 

acima do ministério, dos dons, dos currículos 

profissionais, dos dotes, etc.



9- GERA UM SÓ CORAÇÃO

• O Carisma acaba gerando comportamentos repetidos 
para os membros da Comunidade. Isso porque o Carisma 
da Comunidade é o mesmo que tem na alma dos 
membros, logo, temos a tendência de nos comportar, 
falar, agir de forma parecida, que faz até as pessoas 
dizerem : “Só podia ser daquela comunidade mesmo, 
eles lá todos são assim.!”

• Isso é muito doido, pois as vezes até os defeitos 
são parecidos, os problemas de saúde também, 
coisas negativas, o que um sente todos sentem e 
assim por diante. Isso porque somos um só 
coração e uma só alma. Quem não se sente assim 
ainda, é porque está faltando adentrar no carisma 
ainda mais.



10- FAZENDO MELHOR

• O Carisma nos leva a fazer aquilo que fomos 

chamados a fazer com um certo destaque em 

relação a outros que aparentemente fazem a 

mesma coisa. Isso não é privilégio ou 

vaidade, é certeza de que fomos criados para 

isso, e é isso que temos que fazer! É claro 

que vai gerar ciúmes, mas faz parte do 

chamado de Deus.



11-JÁ ESTÁ PRONTO

• O Carisma já vem pronto das mãos de 

Deus. Nossa meta não é montar, fazer 

arranjos ou opinar a respeito do 

carisma, mas sim, descobri-lo. E só se 

descobre quando se lança de verdade 

nele.



12- SER

• O carisma não é o fazer, ou fazer bem , 

mas é “ Ser enquanto se faz”.



13-VIVENDO

• O carisma está escondido nas coisas do dia-

a-dia, e quando nos propomos a viver o 

momento presente com amor, alegria e 

aproveitando o máximo daquilo que Deus 

quer de nós enquanto o fazemos, vamos 

experimentando o sabor e gosto pelo 

carisma, que se esconde nos detalhes!



14- BALUARTE

• Na Paz e Bem, muito mais do que em 

qualquer lugar, São Francisco precisa estar 

presente, não somente com imagens e 

gravuras, mas sendo imagem inspiradora 

no que fazemos.



15-NOS CAPACITA PARA TUDO

• O Carisma agrega ao membro muitos dons, 
qualidades e virtudes. Isso porque o Carisma te dá 
aquilo que é preciso que você tenha para 
desenvolvê-lo com exatidão. É por isso que Deus 
coloca o membro para fazer coisas que ainda não 
tem quem faça, não só por necessidade, mas para 
que saibamos que a Obra de Deus não para e os 
dons de quem ainda não chegou, foram dados 
mesmo que temporariamente aquele que já está. No 
Carisma não há limite, quem o vive, fica perfeito em 
tudo que faz!!!



16- TRANSMITIMOS NO QUE FAZEMOS AOS 

OUTROS

• O carisma passa pelo amor aos irmãos, 

seja aos acolhidos, aos internos, ao 

publico alvo das missões, atendidos, 

assembléia, Ministérios, Grupos de Oração 

etc. É impossível dizer que temos um 

carisma, se não o demonstramos através 

da sensibilidade ao outro. Nos traços dos 

afetos, do amor, das atitudes, identificamos 

as características do carisma.



17- SETE ELEMENTOS DO NOSSO CARISMA

• DIA-A-DIA DA PAZ

• ORAÇÃO PESSOAL PELO METODOS DA LECTIO 

DIVINA (liturgia do dia)

• SALTÉRIO DE ADORAÇÃO

• LEITURA DIÁRIA DE UM CAPÍTULO DA BÍBLIA

• ADORAÇÃO SEMANAL  (UMA HORA)

• JEJUM (uma vez por semana)

• FIDELIDADE NA COMUNHÃO DE BENS



• 1- CASTIDADE

• 2-TESTEMUNHO

• 3-OBEDIENCIA

• 4-HUMILDADE

• 5-ENTREGA TOTAL

18- COMPROMISSOS DO NOSSO CARISMA



18- PECADOS CONTRA O CARISMA: 

• . - Falta de amor fraterno e unidade 

comunitária. - Negação do trabalho e das 

tarefas cotidianas. – Falta de comunhão com 

a Espiritualidade da obra. – Não prática dos 

votos realizados. – Deixar cair o zelo e o 

amor inicial. – Paralisação na busca em ser 

melhor – Deixar apagar o chama, como a 

parábola das 10 virgens.


