ESCOLA DIACONAL ARQUIDIOCESANA
“SÃO LOURENÇO”
ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO – SP

ORIENTAÇÕES PARA SER VOCACIONADO NA ESCOLA DIACONAL
I – Requisitos para o 1º. Encontro Vocacional – 19 de maio de 2018
- Ter entregue a ficha cadastral devidamente assinada na Cúria até 10 de maio de 2018 com o devido valor
quitado.
TRAZER PARA O PRIMEIRO ENCONTRO NUMA PASTA PLÁSTICA INCOLOR:
- comparecer pessoalmente acompanhado de sua esposa.
- Carta de próprio punho da esposa, onde declara total apoio e consentimento para que o marido comece um
acompanhamento vocacional na Escola Diaconal. Se houver filhos de maioridade que ainda não são casados é
preciso que estes assinem com a mãe por extenso ao final da carta.
- Carta do pároco local, onde apresenta o candidato como vocacionado da escola, expondo suas virtudes e
testemunho.
- Carta do CPP apresentando o vocacionado e assinada por extenso por cada um dos membros do Conselho.
- Cópia pessoal do RG – CPF
- Cópia da certidão de batismo
- Cópia da certidão de crisma
- Cópia da certidão de casamento religioso
II – Se for aprovado depois dos Encontros, para ingressar na Escola Diaconal é preciso:
- ser indicado pelo pároco onde freqüenta a comunidade paroquial
- ser indicado pelo Conselho Paroquial de Pastoral (CPP)
- ser casado no civil e no religioso.
- idade mínima de 30 anos e máxima de 55 anos.
- ter o pleno consentimento da esposa e dos filhos de maioridade.
- ter virtudes cristãs, familiares, sociais, afetivas.
- ter o básico de conhecimento sobre o ministério diaconal e a dupla sacramentalidade.
- ter disponibilidade para freqüentar durante cada semestre o mínimo de 95% das aulas.
- participar de todos os encontros vocacionais no ano anterior à matricula da Escola.
- ser aprovado ao final dos encontros vocacionais pelo Arcebispo e Conselho de Formadores da Escola.
III– O funcionamento da Escola:
- A Escola Diaconal possui Normas e Diretrizes próprias que obedecem as orientações da Santa Sé e da CNBB e
que no momento oportuno serão apresentadas ao já então aluno.
- A Escola Diaconal funciona às sextas-feiras no horário das 19h20 até 22h30. Cumprindo 04 horas aulas – com
intervalo das 20h40 até 21h00, além de eventuais aulas extras.
- No decorrer de 2018 acontecerão 05 encontros vocacionais: 19/05 às 9h; 31/07 às 19h30h; 29/08 às 19h30;
19/09 às 19h30 e 28/11 às 19h30. Tais encontros serão uma caminhada de discernimento; que requer 100% de
participação acompanhado da sua esposa. Depois dos 05 encontros, em dezembro de 2018, será anunciado via
e-mail o resultado, ou seja, se o vocacionado ingressará ou não na Escola em março de 2019. Os encontros
acontecerão sempre no Centro Arquidiocesano de Pastoral, em Ribeirão Preto, situado à rua Tibiriçá 879, piso
inferior.
- Para o primeiro Encontro é preciso que a Ficha Cadastral seja entregue na Cúria Metropolitana até o dia 10 de
maio. O valor da inscrição é de R$ 25,00.
- Para o início das aulas em fevereiro de 2019, é preciso providenciar Bíblia Pastoral, caderno ou pasta para
separar as disciplinas – outros livros serão pedidos pelos próprios professores de cada disciplina.
- A previsão dos estudos é a duração de até 07 anos – sendo que o último o ano é dedicado também a
laboratórios práticos e estágio paroquial e arquidiocesano.
- A Escola Diaconal pede uma contribuição mensal, cujo valor será anunciado no momento oportuno.
- Alguns domingos no semestre acontece o encontro dos alunos com as esposas e filhos em local agendado.
- Participar da formação da escola diaconal no período completo não obriga necessariamente à Arquidiocese
conceder automaticamente a ordenação diaconal.
Pe. André Luiz Massaro - Diretor e Conselho de Formadores

