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 Saudações em Cristo
 No mês de agosto, a Igreja celebra as vocações. Toda vocação é um Dom de 
Deus a serviço da Igreja e da sociedade. Louvemos a Deus por tantas pessoas que, 
generosamente, assumem seu batismo auxiliando nos serviços de pastoral e em 
outros tantos serviços sociais. Assumir o batismo é caminhar para a santidade.
 No primeiro domingo de agosto, lembramos a vocação sacerdotal. Ser 
padre é responder, de forma específi ca, ao convite que Deus faz aos seus fi lhos 
para um serviço particular. Nos alegramos com o belo serviço que nossos padres 
têm realizado em nossas paróquias, seminários e demais atividades na Diocese de 
Criciúma. Nos alegramos também com o crescente número de jovens que buscam 
responder a este mesmo chamado. Nossa Diocese conta, hoje, com 63 jovens que, 
por amor à Igreja, estão em nossos seminários buscando formação para serem bons 
padres. 
 Para oferecer uma boa formação a estes jovens, a Diocese investe, 
anualmente, um bom montante de seus recursos fi nanceiros neste propósito. 
Como acontece em nossas casas, os custos têm aumentado e, as arrecadações, 
diminuído. Nossa Diocese investi u, no ano anterior, mais de 406 mil reais em 
nossos seminários de Teologia (Florianópolis), Filosofi a (Brusque), Propedêutico 
e Menor (Caravaggio). Nossas paróquias colaboraram com a maior parte desse 
recurso, somado às contribuições que os seminaristas e seus familiares realizam 
mensalmente. Mesmo assim, ti vemos um défi cit superior a 126 mil reais.
 A situação deste ano não é diferente. Temos a previsão de investimento 
na ordem de R$ 589.392,92. Estas despesas se referem aos estudos, manutenção 
predial dos seminários e pagamento de funcionários. Nossas paróquias, com 
suas contribuições, mais a contribuição vinda dos seminaristas e seus familiares, 
alcançarão a cifra de R$ 454.854,55. Ou seja, teremos novamente um défi cit de 
R$ 134.538,37. Para que este saldo não continue sendo negativo, contamos com a 
vossa ajuda. 
 A coleta deste primeiro domingo de agosto se destinará a três fi nalidades: 
auxiliar nas despesas com os seminários; contribuir com a manutenção da Casa 
São João Maria Vianney, onde residem nossos padres idosos; e colaborar com a 
formação permanente de nossos padres. Toda ajuda é bem-vinda, quando feita 
com amor. Como diria Santo Agostinho, “aquele que tem caridade no coração, tem 
sempre qualquer coisa para dar”.

Dom Jacinto Inacio Flach
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Coleta pelas Vocações


