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Memórias Vocacionais

Apresentação:

Desde 2014, o Grupo de Trabalho (GT) da Animação Vocacional, articulados pela UM-
BRASIL, composto por integrantes das Províncias Maristas do Brasil (Brasil Centro-Norte, 
Brasil Centro-Sul e Brasil Sul-Amazônia), promove processos e iniciativas conjuntas, a fim 
de proporcionar a vivência do carisma e empreender ações para despertar escolhas, 
adesão e amadurecimento de vocações para o Instituto Marista, para a Igreja e para a 
sociedade, sobretudo, com intuito de criar uma cultura vocacional que perpasse a vida 
dos seres humanos, de forma íntegra e dinâmica. 

Com o intuito de consolidar os avanços deste trabalho, apresentamos neste ano de 2020, 
o livro ‘Memórias Vocacionais’, que reúne os textos-base do período de 2014 a 2020. Os 
mesmos são elaborados anualmente, com temáticas que propiciam a vivência, a cele-
bração e o desenvolvimento de ações da Semana Vocacional Marista que é dinamizada 
pelos diversos agentes de evangelização, em nossos espaços educativos da missão do 
Brasil Marista.

Por sua riqueza e profundidade, os textos são importantes subsídios de trabalho para  
animadores vocacionais, que com amor, dedicação e alegria, desempenham a missão de 
promover processos de discernimento, motivando jovens a construírem seu projeto de 
vida e a entender o significado do seu chamado vocacional, encorajando-os à vivência 
plena da sua vocação, especialmente a vocação religiosa marista. 

GT Animação Vocacional

Apresentação
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“É para a liberdade que Cristo 
nos libertou” (Gl 5,1)
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2014

TEXTO-BASE

Somos chamados a quê?

“É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1)

 1. O que é a Semana Vocacional Marista

 1.1. Importância de consolidar a CULTURA VOCACIONAL

 Todos falamos da importância de uma CULTURA VOCACIONAL na Igreja em geral, 
e também no mundo marista. Queremos, com razão, ter em nossas comunidades, uni-
dades educacionais e sociais, em todos os nossos espaços, enfim, um modo de pensar 
e de agir que seja VOCACIONAL, isto é, que leve em conta que todos temos um espaço 
a ocupar no mundo, em favor de uma vida mais plena, não apenas para nós, mas para 
todas as pessoas. 

 CULTURA VOCACIONAL é um movimento dinâmico, capaz de integrar pessoas, 
projetos, ações com a intenção de instituir uma sensibilidade no cuidado com o caminho 
de cada pessoa na direção de ser o melhor que ela pode ser e viver.

 Na sociedade contemporânea, cheia de belezas e oportunidades, também há uma 
confusão gerada pelo individualismo, pela excessiva preocupação na autorrealização, 
pela perca de sentido mais profundo no viver. É nesse contexto que o apelo para uma 
CULTURA VOCACIONAL torna-se muito importante para reafirmar, junto aos que estão 
conosco, que a vida tem um propósito a ser construído. E que esse propósito pode ser 
descoberto observando, com atenção, a presença amorosa de Deus entre nós.

 Não se trata de um passe de mágica nem de uma tarefa simples, feita da noite para 
o dia. Por isso, insistimos em construir uma “cultura”, pois acreditamos que essa sensibili-
dade de busca pela plenitude e pelo sentido da vida e, sobretudo, pela realização desse 
sentido não será fruto de uma ação pontual ou de eventos isolados. É uma cultura, como 
se constituísse nosso próprio DNA dos nossos grupos e organizações.

 Faz parte do ser marista ajudar os que estão conosco, especialmente os jovens, a 
vislumbrarem essa maravilhosa descoberta: a vida está carregada de sentido.

 Quais são os ingredientes que não podem faltar para podermos dizer que temos 
uma CULTURA VOCACIONAL e como podemos colaborar para que isso aconteça no lu-
gar onde atuamos como maristas?

 Em primeiro lugar, não podem faltar as pessoas e o respeito a história de cada 
qual. O respeito é um dos principais ingredientes. Constituem outros ingredientes muito 
importantes o cuidado em ajudar cada pessoa na descoberta de seus potenciais, de seu 



9

Memórias Vocacionais
2014 - 2020

caminho, de sua vocação. Isso se traduz em práticas muito concretas de valorização dos 
dons pessoais, direcionamento assertivo para quem precisa de uma palavra de apoio e 
está com muitas dúvidas. Além disso, a CULTURA VOCACIONAL deve gerar um ambiente 
de sensibilidade espiritual, em que as pessoas se sintam tocadas pelo desejo de ir além 
de si mesmas, compreendendo que é Deus o grande parceiro nessa jornada.

 1.2. Nossa compreensão sobre VOCAÇÃO

 Carregamos conosco uma compreensão de VOCAÇÃO herdada de um tempo 
em que essa palavra estava associada apenas aos padres e freiras. Entretanto, há muito 
mais riqueza nessa palavra e devemos aprofundar nossa visão para ampliar nosso modo 
de entender as coisas. Nossa compreensão, hoje em dia, deve ser mais abrangente, isto 
é, incluir novos elementos, mais atuais, sobre o que é a VOCAÇÃO HOJE, sem excluir 
aqueles elementos que aprendemos no passado.

 Sem dúvidas, VOCAÇÃO é um projeto. Não é errado dizer que vocação é um pro-
jeto de Deus, pois o convite inicial, feito com amor incondicional, parte sempre e primeiro 
dEle. Sobre isso, há uma palavra muito interessante do Papa Francisco:

“[Nossa] alegria nasce do sentir-se [Deus] dizer: Você é importante para 
mim. É isso que Deus nos faz entender. Ao nos chamar, Deus nos diz: Você 
é importante para mim, eu te quero bem, conto contigo. Entender isso é o 
segredo de nossa alegria. Sentir-se amados por Deus, sentir que para Ele não 
somos números, mas pessoas. Sentir que é Ele quem nos chama.” 1

 Mas também não é errado dizer que vocação é um projeto humano, nosso, que 
envolve nosso dia a dia, nossas escolhas, nossos acertos e erros. Dizer isso em nada di-
minui a iniciativa de Deus. Ao contrário. Se nos colocamos dentro do projeto, é sinal que 
ele não é simplesmente imposto para nós, mas é resultado de um diálogo amoroso onde 
Deus é quem “puxa a conversa”.

 Desse modo, parece mais adequado afirmar que VOCAÇÃO é um projeto em PAR-
CERIA. Na con-VOCAÇÃO feita por Deus, há a pro-VOCAÇÃO que aguarda uma resposta 
nossa, de cada pessoa.

 Outro elemento importante é termos convicção de que esse projeto de PARCERIA 
está aberto para todas as pessoas de boa vontade. Não é um projeto restrito a alguns 
poucos privilegiados ou àqueles que já se consideram santos ou heróis. No diálogo com 
Deus, todos nós podemos participar.

 Finalmente, podemos nos perguntar: como poderemos compreender se esse 
PROJETO de PARCERIA, que chamamos VOCAÇÃO, está no caminho certo? É o que va-
mos procurar responder agora.

1 Disponível em: http://pt.radiovaticana.va/news/2013/07/07/papa_francisco_aos_seminaristas,_noviços_e_noviças:_

desejo_uma_igreja/bra-708333

http://pt.radiovaticana.va/news/2013/07/07/papa_francisco_aos_seminaristas,_noviços_e_noviças:_desej
http://pt.radiovaticana.va/news/2013/07/07/papa_francisco_aos_seminaristas,_noviços_e_noviças:_desej
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 1.2.1. A busca pela plenitude da vida

 Vocação é, antes de qualquer outra coisa, o desejo que temos de uma vida plena, 
capaz de nutrir de significado, de sentido, nossa passagem por esse mundo. É o que 
revela uma das mais citadas frases de Jesus: “Eu vim para que todos tenham vida e a 
tenham abundantemente” (Jo 10,10).

 Buscar por plenitude de vida é nossa primeira vocação exatamente porque a 
plenitude é a razão pela qual fomos criados amorosamente por Deus.

 Se sabemos que vida plena é o grande plano de Deus para nós, também 
reconhecemos que os caminhos para essa plenitude são muitos e cada pessoa, por ser 
única, terá que fazer o seu itinerário. 

 Nossa tarefa de ANIMADORES VOCACIONAIS é ajudar as pessoas que estão co-
nosco a encontrarem as pistas, os sinais que ajudarão nas decisões a serem tomadas na 
vida. Escolhas e decisões bem tomadas, seguramente, trarão mais plenitude.

 Ajuda-nos na reflexão admitir que plenitude não é o mesmo que felicidade a todo 
custo. Alimentamos, por vezes sem perceber, uma ideia falsa de felicidade, confundin-
do-a com a obrigação de tudo dar certo na vida, de termos o emprego certo, o dinheiro 
certo, os amigos certos, entre outras coisas. Se algo disso falta, logo restabelecemos me-
tas e começamos novas buscas, de novo na ilusão de que nossa felicidade somente será 
possível na conquista disso tudo.

 Plenitude, nesse sentido, é maior e mais importante que a felicidade a todo custo, 
pois inclui possibilidade de acertos e erros, de alegrias e tristezas, de vontades realizadas 
e outras frustradas.

 Essa busca de plenitude é legítima e o seu desejo vem do próprio Deus. Mas   
plenitude é mais do que simples realização pessoal e individual. A plenitude verdadei-
ra, essa que é o projeto de Deus para nós, é alcançada junto com os companheiros e 
companheiras de caminho. Dessa forma, o que estamos dizendo é que Vocação não é 
um projeto solitário. É um projeto solidário, feito a muitas mãos, na companhia de outras 
pessoas, tanto elas quanto nós, com acertos, alegrias, algumas frustrações e grandes de-
safios.

 1.2.2. Amar para transformar

 Por ser solidária, e não solitária, nossa VOCAÇÃO fundamental, isto é, a vocação à 
VIDA PLENA, deve ser uma vocação ao amor. Criados pelo amor incondicional de Deus, 
também somos vocacionados ao amor.

 Uma atenção especial é exigida aqui, pois compreendemos que VOCAÇÃO não é 
um amor puramente sentimental, por vezes meio idealizado e romanceado em novelas 
e filmes.

 A con-VOCAÇÃO à plenitude solidária exige de nós um AMOR OPERANTE, capaz 
de transformar, positivamente, primeiro a nós mesmos, depois as pessoas e contextos 
que estão próximos de nós. É um amor que deve ser traduzido em SERVIÇO. É o que 
sempre deixava claro o próprio Jesus: “Eu estou no meio de vós como aquele que serve”. 
(Lc 22,27)
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 Chamados à plenitude de vida, nossa resposta se traduz no AMOR-SERVIÇO que 
podemos dedicar ao mundo. Por isso, as vocações são diversas. Elas possuem a mesma 
raiz, que é Deus. Em cada vocação corre a mesma seiva, que é o chamado à PLENITUDE 
DE VIDA. No entanto, os galhos que brotam da raiz e da seiva podem ser muito diferentes: 
os consagrados – religiosas e religiosos - os leigos e leigas, militantes da boa política, 
militantes pela causa ecológica, os místicos e místicas, quem se dedica à Palavra e tantas 
outras formas de respostas.

 O importante é que cada pessoa seja ajudada por nós a perceber, através de 
sua fé, que há uma força interna já presente em sua vida, uma seiva que corre em seu 
coração, que deve se concretizar no seu dia a dia. E que essa seiva é a própria Graça 
Benfazeja de Deus, amor incondicional, cujo único interesse é que alcancemos o melhor 
de nós mesmos, o que chamamos de PLENITUDE.

 Por fim, ainda é importante lembrar que o modo como se concretiza nossa vo-
cação é muito pessoal. Cada qual deve buscar esse encontro profundo entre o chamado 
de Deus à plenitude e o seu melhor modo de corresponder a esse chamado. Encontro 
profundo que se dá pela intimidade da oração pessoal e comunitária, pelo cultivo da 
sensibilidade, pela abertura à convivência com as pessoas. Por isso, é que VOCAÇÃO é 
um projeto em PARCERIA.

 2. Um caminho a ser percorrido sempre

 Sabemos que todas as pessoas estão inseridas numa história, em seu contexto, 
com suas singularidades, com as influências que recebe, as relações que estabelece, e 
muitas outras coisas. Esses elementos estão sempre mudando. Nosso modo de ver o 
mundo muda, como mudam também nossas relações, nossas amizades.  A vida é muito 
dinâmica, como sabemos.

 Olhando por essa perspectiva, podemos compreender que VOCAÇÃO, como 
projeto em PARCERIA, é um caminho a ser percorrido e amadurecido todos os dias, pois 
há sempre novidades a serem compreendidas, e há decisões a serem aperfeiçoadas.

 Tudo isso significa que não há um determinismo que nos permita acomodar, como 
se o livro de nossas vidas já tivesse sido todo escrito e já soubéssemos o seu final. Não há 
ninguém nessa vida que possa dizer de si: estou pronto e acabado.

 Exatamente por causa disso é que insistimos em dizer que VOCAÇÃO é uma par-
ceria, cuja decisão e perseverança, de nossa parte, deve ser constantemente alimentada.

 Quando falamos que VOCAÇÃO é uma DECISÃO que tomamos, isso não deve ser 
entendido como se fosse uma única decisão, tomada em um determinado momento de 
nossas vidas.

 VOCAÇÃO é uma grande decisão, não há dúvidas. Uma decisão em parceria com 
Aquele que nos amou primeiro e “con-voca” para a vida em plenitude. Contudo, essa 
grande DECISÃO é a soma de pequenas decisões que vamos tomando ao longo de nos-
sa existência. Nem sempre todas as decisões são acertadas e nem sempre temos toda 
segurança do mundo para tomar as decisões necessárias.
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 O importante neste caminho é ser ajudado a não perder o horizonte da PLENITUDE 
que Deus nos chama. Mesmo com a existência de curvas no caminho, mudanças de rota 
ou alguma dificuldade maior. Essa é uma tarefa importantíssima da ANIMAÇÃO VOCA-
CIONAL.

 Assim, expressou-se o Papa Francisco, em sua mensagem para o Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações de 2014:

“A vocação é um fruto que amadurece no terreno bem cultivado do amor 
uns aos outros que se faz serviço recíproco, no contexto duma vida eclesial 
autêntica. Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota 
do coração de Deus e germina na terra boa do povo fiel, na experiência 
do amor fraterno. Porventura não disse Jesus que «por isto é que todos 
conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros» (Jo 
13, 35)?” 2

 3. Somos Chamados a quê?

 Depois de uma reflexão mais ampla sobre o significado do que é VOCAÇÃO, che-
gamos ao entendimento de que há um PROJETO em PARCERIA e que VOCAÇÃO é uma 
decisão de amor-serviço que deve ser tomada todos os dias, alimentada pelas pequenas 
decisões do dia a dia. 

 Nesse contexto, para tornar nossa reflexão mais apoiada na realidade diária, é que 
faremos a seguinte pergunta: Somos chamados a quê mesmo? 

 Bem, concretamente, queremos oferecer três respostas, entre muitas outras pos-
síveis, a essa pergunta.

 3.1. Chamados à Liberdade – Tantos caminhos em nosso projeto

 Efetivamente, não existe vocação fora da liberdade. Toda vocação só pode nascer 
dentro da adesão livre de uma pessoa à “con-vocação” amorosa de Deus. Contudo, esse 
tema merece muito cuidado, pois não estamos falando de uma liberdade qualquer, mal 
entendida às vezes, como “poder fazer tudo o que se quer, sem nenhum limite ou con-
sequência”.

 Consideramos como liberdade autêntica aquela comprometida, desde os aspec-
tos mais externos até o seu íntimo, com a libertação integral da pessoa de tudo que a 
diminua ou a desvalorize como ser humano. 

 E o que haveria de concreto em tudo isso, para nós, ANIMADORES VOCACIONAIS?

 Primeiramente, cabe-nos compreender cada pessoa como um mistério de liber-
dade. Esse mistério é impossível de ser totalmente decifrado, portanto, temos que res-
peitar o caminho pelo qual cada pessoa vai escolhendo seu modo de se realizar na vida, 
ao longo de sua existência. Cada qual possui o seu jeito pessoal de corresponder ao 
amor de Deus.

  2 Disponível em: http://papa.cancaonova.com/mensagem-do-papa-para-dia-mundial-de-oracao-pelas-vocacoes/

http://papa.cancaonova.com/mensagem-do-papa-para-dia-mundial-de-oracao-pelas-vocacoes/
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 De modo algum, isso significa que não possamos apontar caminhos, indicar rotas, 
orientar sonhos. É exatamente esse o nosso papel. Mas nada disso deve ser feito como 
se fôssemos nós os que sabemos tudo sobre o que a pessoa pode ou não escolher.

 Na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2014, o Papa es-
creveu:

“Não devemos ter medo: Deus acompanha, com paixão e perícia, a obra 
saída das suas mãos, em cada estação da vida. Ele nunca nos abandona! Tem 
a peito a realização do seu projeto sobre nós, mas pretende consegui-lo 
contando com a nossa adesão e a nossa colaboração”. 3

 Em segundo lugar, precisamos cultivar um respeito honesto e verdadeiro com o 
modo como cada pessoa vai construindo sua PARCERIA VOCACIONAL, na resposta ao 
convite de Deus. Como cada pessoa é única, suas decisões também são muito pessoais. 
Sendo assim, não há um jeito padrão, uniforme, de se dar uma resposta à proposta amo-
rosa de Deus. 

 A ANIMAÇÃO VOCACIONAL deve buscar compreender esse aspecto pessoal, 
mas deve manter atenção para não deixar que essa individualidade venha se tornar um 
individualismo. Respeitar a individualidade não é o mesmo que aceitar que cada um faça 
seu caminho de qualquer jeito. Precisamos ajudar nossos jovens e adultos na busca de 
critérios autênticos para o amadurecimento vocacional. E ajudá-los a fazer seu caminho 
pessoal na companhia de outros peregrinos que, como eles, estão também a procura de 
sua VOCAÇÃO.

 Finalmente: mesmo buscando, por toda a vida, realizar o projeto de plenitude 
desejado por Deus, sempre haverá aqueles que terão de passar por muitos caminhos até 
que as escolhas se consolidem e a VOCAÇÃO se deslanche. Nem sempre se acerta de 
primeira. Especialmente nossa geração de jovens, que tem sentido a pressão de ter que 
escolher seu futuro cada vez mais cedo na vida. A animação vocacional deve ficar atenta 
ao acompanhamento dessas pessoas.

 3.2. Chamados ao Seguimento – O que tem a ver o projeto de Jesus com os nos-
sos 

 Podemos dizer, de modo muito direto e simples: Jesus, homem nascido de Ma-
ria, é enviado pelo Pai, especialmente aos últimos, aos mais desprezados da sociedade. 
Vive tão radicalmente essa sua vocação; realiza, de modo tão generoso e fiel, sua missão 
que, observando sua vida, sua história, seus gestos de compaixão, sua coragem, nós, os 
seus discípulos - desde o início até hoje - olhamos para esse homem e dizemos: Ele é o 
próprio Filho de Deus.

 O próprio Jesus reconhece essa sua união plena com Deus, a unidade com Deus. 
Em muitas ocasiões, ele afirma: “Eu e o Pai somos um!” (Jo 10) ou, ainda, “Quem me vê, vê 
o Pai!” (Jo 14).

 Olhando desse modo, podemos compreender Jesus como quem nos revela, 
melhor do que qualquer doutrina, mandamento ou dogma, quem é e como age o Deus 
  3 Disponível em: http://papa.cancaonova.com/mensagem-do-papa-para-dia-mundial-de-oracao-pelas-vocacoes/

http://papa.cancaonova.com/mensagem-do-papa-para-dia-mundial-de-oracao-pelas-vocacoes/
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em quem acreditamos. É olhando para Jesus que sabemos quem é Deus de verdade. E, 
pela prática de Jesus, o que aprendemos é que Deus é Amor (1Jo 1).

 Sendo vocacionado do Deus-Amor, o que Jesus faz é muito coerente: chama a 
todos para seu convívio, especialmente os esquecidos pela sociedade; convive e cele-
bra a vida, inclusive na companhia e na casa de pecadores; acolhe mulheres e crianças, 
personagens de segunda categoria, em sua época. Na prática vivida por Jesus, não há 
dúvidas: Deus é amor.

 Por outro lado, se prestarmos mais atenção a Jesus, o enviado do Pai, também 
aprendemos muito sobre qual é nossa vocação fundamental. Jesus nos mostra qual é o 
caminho para nos tornarmos verdadeira e plenamente humanos, tais como Deus mesmo 
nos sonhou.

 A abertura para o encontro com as pessoas, a prática da compaixão e da mi-
sericórdia, o exercício da profecia, o desejo de vida plena para todos e todas, a profun-
didade espiritual de Jesus revelam quem a gente, de verdade, pode chegar a ser, isto é, 
qual é a nossa verdadeira vocação.

 É desse modo que afirmamos que Jesus é o Vocacionado do Pai e a vocação de 
Jesus é a medida com a qual devemos medir todas as vocações.

 3.3. Chamados ao Serviço – Nossas pequenas transformações podem mudar o 
mundo

 Toda vocação é uma história de parceria entre DEUS, que chama, e a pessoa, que 
corresponde, na liberdade, a essa “con-vocação”. O “espelho”, através do qual podemos 
ver, com transparência, como é corresponder plena e autenticamente o convite de Deus 
é o próprio JESUS de Nazaré.

 Olhando para Jesus, podemos “medir” nossa vocação. Ainda assim, pode aconte-
cer de acabarmos pensando que vocação é algo muito solene, grandioso, destinado a 
poucos eleitos a serem os heróis da história. Nada mais errado do que pensar assim.

 É claro que toda vocação, exatamente por ter sua origem no próprio amor de 
Deus, é muito importante, mas isso não quer dizer que seja fora de nosso alcance.

 O que determina a realização de uma vocação é o fato da pessoa vocacionada 
encontrar seu lugar no mundo, não simplesmente para estar lá, bem acomodada, mas 
para ajudar a transformar a realidade para melhor, buscando o Reino de Deus, sonhado e 
já praticado por Jesus.

 Ao contrário do que pode se pensar, vocação é um serviço humilde, algumas vezes 
até anônimo, onde vamos colaborando para um mundo mais humano, mais próximo da 
vontade de Deus. Um mundo de vida plena para todas as pessoas.

 Por isso, a vocação é um serviço, e não um privilégio. Por isso, também, VOCAÇÃO 
é algo para todas as pessoas, e não apenas para alguns eleitos, pois todos podemos, de 
algum modo, e com nosso jeito e nossos dons, transformar a realidade para melhor.

 A Animação Vocacional tem uma missão valiosa aqui também, ajudando as pes-
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soas para não confundirem vocação com poder ou privilégio, e encontrar modos, meios 
e linguagens para comunicar a boa notícia de que todos somos vocacionados, isto é, 
chamados a essa parceria com Deus para a vida plena. Esse chamado vale para a pleni-
tude da nossa própria vida e para a vida dos que estão próximos de nós.

 Não há necessidade de atos heroicos para isso. Basta um gesto de compaixão di-
ante do sofrimento do vizinho, que perdeu um amigo ou parente, vítima da violência do 
trânsito, por exemplo. Ou um gesto de solidariedade com a comunidade que foi vítima 
da última chuva, levando um agasalho, algo para comer. Ou participar de um grupo de 
jovens ou adultos que milita politicamente por uma sociedade mais justa e reivindica os 
direitos básicos para todos. Os exemplos aqui podem se multiplicar indefinidamente.

 Há os que, motivados por sua história, seu contexto, sua comunidade, decidem, 
dentro de seu projeto vocacional, por um serviço mais dedicado à causa do Evangelho, 
ao sonho de Jesus. Consagram sua vida a esse sonho. São as pessoas que endereçam 
seu projeto para ser religiosa, religioso ou padre. É uma forma de vocação. Não é mais 
importante, mas é mais radical e, por causa disso, essas pessoas devem ser ajudadas a 
compreenderem que escolher o caminho da consagração é, antes de mais nada, com-
preender a importância de todos e todas nessa ciranda de sonhos de vida plena para 
todos e todas. E, além disso, ser capaz de testemunhar que o amor de Deus, que a parce-
ria proposta por Deus, alimenta nossas vidas e ajuda-nos a fazer nossas pequenas ações 
diárias, em favor de um mundo mais justo, mais humano, mais próximo do que sonhamos 
como Reinado de Deus.

 Nada melhor do que encerrar com as palavras do papa Francisco, em sua encíclica 
Evangelii Gaudium. De modo magistral, ele afirma:

“Independente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o 
nosso afeto e a nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma só pessoa a 
viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. É maravilhoso ser povo fiel 
de Deus e ganhamos plenitude, quando derrubamos os muros e o coração 
se enche de rostos e de nomes!” 4 (Evangelii Gaudium 274)

 4. Orientações práticas para a articulação da Semana Vocacional

 4.1. Interlocutores

 Crianças, adolescentes, jovens, famílias, leigos/as, colaboradores/as, Irmãos e for-
mandos nas unidades e comunidades maristas; comunidades eclesiais, escolas públicas 
e outros possíveis espaços.

 4.2. Metodologia

 A responsabilidade pela dinamização do tema nas unidades fica a cargo dos 
responsáveis pela Pastoral na unidade. Nas Comunidades, a responsabilidade é dos 
Irmãos Superiores e, nas Fraternidades, o coordenador.
4 Evangelii Gaudium 274.
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 Para que a Semana Vocacional Marista cumpra seus objetivos, é fundamental en-
volver os diversos atores em todo o processo. A Semana quer provocar e despertar nos 
diversos espaços a construção de uma cultura vocacional. Para isso, é fundamental:

 Planejar: é importante instituir uma equipe provincial e local multidisciplinar 
para aprofundar o projeto da Semana e suas orientações para que possam definir as 
atividades, horários e responsabilidades sobre a realização da mesma. Cada local deve 
elaborar um cronograma que integre o tema e subsídios da Semana. A proposta local 
deve atender aos objetivos elencados. Ao planejar é fundamental que se prime pelo 
espírito evangelizador e que as atividades sejam oportunidade de vivência para todos/
as os/as participantes. 

 Motivar e mobilizar: despertar o desejo de participar é fundamental para que a 
dimensão vocacional cresça e se desenvolva. A animação vocacional é prioridade no 
Instituto Marista, sendo assim, os envolvidos na missão marista devem se motivar para 
assumir a proposta da Semana. É necessário fomentarmos o diálogo sobre os conceitos 
referentes à animação vocacional, falarmos a mesma linguagem, mobilizarmos forças e 
recursos, além de atualizar as nossas práticas e rotinas.

 Comunicar: o processo de comunicação a ser desenvolvido em preparação a Se-
mana é fundamental para que todos, atores e interlocutores, saibam da realização desta 
importante iniciativa. É preciso incluir de maneira especial adolescentes e jovens na co-
municação da Semana, pois as atividades, em sua maioria, são pensadas para eles. 

 Ambientar: o cuidado com a ambientação é uma forma de motivar a participação. 
É necessária a preparação da ambientação de acordo com a temática e proposta de 
cada atividade. É importante também inovar na ambientação para que as pessoas perce-
bam que esta semana tem um tom diferente.

 Realizar: para o desenvolvimento da Semana é necessário o zelo na preparação 
e realização de cada atividade planejada. Importante canalizar as forças coletivas de ma-
neira afetiva e efetiva para o bom êxito dos objetivos propostos.

 Documentar: é importante o registro dos momentos vividos por meio de relatório 
(textos, fotografias, vídeos, etc.), na perspectiva de arquivo e de socialização das ex-
periências nos mais diversos espaços de comunicação. 

 Avaliar: a revisitação do planejamento e organização da Semana se faz necessária, 
na perspectiva de aprofundar o que foi realizado, quem foi envolvido, a qualidade dos 
materiais produzidos e as propostas de inovação para o ano seguinte.
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“Eu te escolhi e te consagrei para 
ser profeta das nações” 

(Jr 1,5)
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2015

TEXTO-BASE

Tema: Chamados a um novo começo!

Iluminação Bíblica: “Eu te escolhi e te consagrei para ser profeta das nações” (Jr 1,5)

“Há sempre uma necessidade de recomeçar,                                                                        
de levantar-se, de recuperar o sentido da meta de sua existência”. 

Papa Francisco

 Introdução

 Da mesma forma que na vida do profeta Jeremias, Deus tem um plano de amor 
para cada um nós. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, ele não queria aceitar: 
“Ah, Soberano Senhor! Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem” (Jr 1,6). Cabe ao ser 
humano “escutar” esse chamado que ecoa em meio a tantas realidades e responder 
com generosidade aos apelos que Deus faz ao coração de cada um. Diante das crises 
em que passamos, nos dias atuais, poderíamos nos perguntar se Deus estaria calado, 
ou as pessoas estão ‘surdas’ aos seus apelos? As pessoas não estão surdas e, nem tão 
pouco, Deus calou, talvez a indiferença esteja no fato de que diante do chamado de 
tantos “pastores” as ovelhas já esqueceram o tom da voz do seu verdadeiro pastor e, 
assim, torna-se difícil seu seguimento.

 Vocação é chamado, mas ao mesmo tempo é resposta e testemunho, é liberdade 
diante da vida, da existência, diante do outro. “Contemplando a dimensão vocacional, a 
evangelização torna-se também anúncio da vocação para cada pessoa, convite ‘para ser 
apóstolo de Jesus’. Ela vai ressoar no coração de cada ser humano como um convite a viver 
intensamente o chamado para ser santo, para amar”.1  Embora a iniciativa do chamamento 
seja de Deus, Ele não dispensa a participação humana, pois “como proposta que espera 
uma resposta, a vocação é um ato de liberdade”.2 

 Mesmo quando seguimos a voz de nossa consciência, no discernimento de nos-
sa vocação, do caminho que devemos seguir, na verdade já estamos dizendo sim ao 
chamado de Deus, pois a consciência, assim como a vocação é a própria voz do criador 
falando ao coração da criatura.3  É interessante afirmar que escolhemos um caminho, os 
primeiros cristãos identificavam seu modo de viver e seguir Jesus como “o Caminho”. 4 

 Com tantos e evidentes apelos não podemos negar a veracidade e atualidade de 
nosso carisma e missão. Esperamos que esse instrumento auxilie ao máximo àqueles que 
estão envolvidos nessa bela missão de levar a tantos adolescentes e jovens a encontra-
rem o significado para suas vidas, respondendo de forma consciente e segura o chama-
do que Deus tem para cada um e sejam os novos profetas deste novo tempo.

1  Oliveira, José Lisboa M. de. Evangelho da Vocação, dimensão vocacional da evangelização. Loyola, São Paulo, 2003, pg. 51. 
2 Oliveira, José Lisboa M. de. Teologia da vocação. Loyola, São Paulo, 1999, pg. 22, 23. 
3 Goulart. José Dias. Vocação, convite para servir. São Paulo: Paulus, pg. 46. 
4 O próprio Jesus se referia como o “caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6). Encontramos muitas passagens no Livro dos Atos 
dos Apóstolos se referindo ao seguimento de Jesus como “o caminho”: At 16,17; 18,25; 19,9; 22,4, etc.



20

 1. Eu te escolhi e te consagrei para ser profeta das nações (Jr 1,5)

 Só há um novo começo, quando algo encontra o seu fim: após da infância, che-
ga-se à adolescência e com o término desta, à juventude; com o fim de uma semana, 
inicia-se a outra; com o fim de um ano, vislumbra-se um novo; ao terminar um projeto é 
natural que se pense em outro e assim sucessivamente. 

 E nesta dinâmica a vida vai se transformando, resignificando-se, tomando novas 
cores, um novo começo. O mesmo acontece com o projeto que Deus tem para cada um 
de nós, a cada passo dado é um novo horizonte que se descortina à frente.  Por isso, é 
preciso sempre estar atentos aos sinais dos tempos que se nos apresentam, mostrando 
que algo novo precisa ser implantado. 

 No momento em que vivemos, plurifacetado, numa cultura do descartável, hedo-
nista – conforme descreve o sociólogo polônes Zygmunt Bauman em seu conceito de 
“Modernidade Líquida” – faz-se necessário, cada vez mais, dar respostas que mostrem o 
essencial, aquilo que é fontal e único. É, pois, imprescindível olhar para o contexto atu-
al, ver que a forma de apresentar o projeto de Deus não corresponde mais aos anseios 
e necessidades da sociedade, é o fim. Daí a necessidade de apresentar a proposta do 
Reinado de Deus, à vida, ao seguimento de Jesus Cristo de uma forma diferente. Isso é 
profetizar! Esse o novo começo.

 Deus nos conhece, consagra-nos para sermos profetas das nações. O profeta é 
aquele que fala do povo a Deus, e de Deus ao povo. Que anuncia e denuncia. 5 Não 
é algo fácil, nem prazeroso. Tal serviço pede que deixemos conforto, comodidade, 
o “pedestal”, vivendo de maneira radical o evangelho apresentado por Jesus Cristo. 
Muitos dos discursos do papa Francisco pedem que sejamos uma Igreja missionária e 
profética, diz ele que prefere “uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar 
às próprias seguranças”. 6 No entanto, só tem essa coragem aquele que está disposto a 
viver, verdadeira e incondicionalmente, o Plano de Deus.

 Como no caso de Jeremias, viver o plano de Deus significa justamente esse colo-
car a vida fora de uma zona de conforto, desinstalando-se de nosso comodismo e, assim, 
tirar nossa garantia e certa tranquilidade. Escutar a voz de Deus, deixar que ela nos fale 
ao coração e discernir o chamado é desafiador e nos compromete constantemente à 
conversão pessoal. 

 Com fé e esperança cremos que Deus nos chama pelo nome: “...não temas, porque 
eu te resgatei, eu te chamei pelo teu nome: tu és meu” (Is 43, 1), “...teu nome está gravado 
nas palmas da minha mão” (Is 49,16). “Compreender e sentir isto é o segredo da nossa 
alegria. Sentir-se amado por Deus, sentir que para Ele nós não somos números, mas pes-
soas; e sentir que é Ele que nos chama.” 7  É nesse sentido que a Igreja, através do Instituto 
vem continuamente nos convidando a viver uma vida nova, somos chamados a um novo 
começo. 

 Contudo, esse novo começo só acontece a partir do momento em que a pessoa 
acolhe ao chamado de Deus, no instante que se entende conhecido e consagrado por 
Ele. É necessário desvencilhar-se dos medos, das barreiras, daquilo que pode parecer 
defeito e acreditar que Ele nos convoca, ordena o que e como falar, está conosco, nos 
ama, nos envia para profetizar e libertar. (Cf. Jr, 1,78)

5 A revelação de Deus consiste em fazer o profeta ver e ouvir o que voluntariamente é ignorado, em fazê-lo sentir o quanto tais 
atos são opostos à vontade divina. LACOSTE, Jean-Yeves: Dicionário Crítico de teologia. São Paulo: Paulinas: Loyola, 2004, pg. 1433 
6 Papa Francisco. Evangelii Gaudium, n. 49. 
7 Papa Francisco, Autênticos e coerentes. Encontro com os seminaristas e os noviços, Roma, 06 de julho de 2013, in: L’Osservatore 
Romano, 8-9 jul. 2013, p.6.
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 O relato vocacional de Jeremias revela a profundidade de uma vida, por causa 
da eleição divina, em conformidade com essa difícil missão. Deus nos dota de novas 
razões para ser dele e para os outros. Nessa perspectiva todo o ser, na sua integrali-
dade, é chamado a se tornar mensagem de vida, de esperança para todas as nações. 
Nessa dinâmica os verbos conhecer e consagrar devem ser levados em conta para esse 
ministério. 

 O termo bíblico “conhecer”, “conhecimento” traz consigo um grupo complexo 
de atividades psíquicas: intercurso sexual, intelectualizar/intelecto, experimentar, sentir8. 
Na vocação de Jeremias, quando o Senhor diz conhecê-lo, quer dizer que aceita aquele 
jovem do modo como ele é, com seus defeitos e qualidades; que lhe pertence, por isso 
não o abandonará em momento algum, irá, pois conduzi-lo em seus passos; escolhe-o 
para si, demonstrando um amor tão forte que é comparado ao amor de mãe, haja vista 
as palavras usadas pelo autor sagrado: Seio e ventre (Jr 1,5).

 Desta forma, “Deus é quem assume a responsabilidade paterno/maternal e, por 
conseguinte, jurídica e afetiva do ser que gesta, concedendo-lhe um status particular na 
vida e história de Israel, seu povo (Jr 5.9). Será Deus o consolador e Ele assistirá seu eleito 
fazendo triunfar sua causa, porque o conhece antes de nascer”.9 

 Já o consagrar é usado no pentateuco para designar uma pessoa ou coisa à parte 
do profano. 10 De tal modo que possa dedicar-se ao serviço de Deus, dentro do sagra-
do. “Consagrar é passar a ser propriedade de Deus de forma exclusiva, porque participa 
de sua santidade. [..] À consagração a Deus, estão implicados os motivos de aliança e 
mediação, sendo assim ser consagrado é passar a ser propriedade do Senhor, para ser 
mediação entre Ele e todas as realidades humanas e os povos da terra”. 11

 Somos chamados a ser meio, canal, instrumento da Graça, para levar a todos os 
corações o Reino de Deus, Jesus Cristo, para torná-lo conhecido e amado. Para tal pre-
cisamos nutrir com Deus uma íntima relação, intensa e duradoura, que seja sustento na 
caminhada e no anúncio da boa nova, no profetizar. É Deus quem elege e envia, não 
sabemos ao certo as razões para tal eleição, é mistério, que deve ser contemplado no 
silêncio da oração e na ação, para reinventar e atualizar, sem medo do novo começo.

 3. Chamados à santidade da vida!

 O Evangelista Mateus ao narrar o conhecido “Sermão da Montanha”, logo depois 
que Jesus fala das bem aventuranças, ele descreve uma exortação de Jesus aos judeus a 
respeito o cumprimento da Lei e da nova Justiça, onde ao falar do amor ao próximo diz 
que devemos também amar nossos inimigos (5,44), pois Deus ama a todos igualmente e 
completa com o imperativo: “deveis, ser perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito” 
(5,48).

 Se mudarmos o nosso foco para o Antigo Testamento constatamos que no Livro 
do Levítico, que descreve as obrigações dos sacerdotes judaicos, o autor do texto ao 
iniciar o capítulo 19 com o que podemos entender serem prescrições morais e cultuais, 
coloca a seguinte frase: “Deus falou a Moisés e disse: fala a toda a comunidade de filhos 
de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu Iahweh vosso Deus, sou santo” (Lv 19,2).

 A perfeição em nossa vida, muito mais que um ideal a ser atingido, é um dever a 
ser cumprido. No entanto nos moldar à perfeição de Deus parece um tanto despropor-

8  Cf. McKENZIE, John L. Verbete conhecer. Dicionário Bíblico. São Paulo, Pualus,2005. P. 179-180. 
9  Cf. SANTIAGO, Retalmales Silva. El relato vocacional de Jeremías. In. Revista Testimonio: ¿vocaciones para quê?. Março/abril: 
Santiago do Chile, 2003. (tradução livre). P .32 
10  Cf. SANTIAGO, Retalmales Silva. Ibid. p.33 
11 SANTIAGO, Retalmales Silva. Ibid., p. 33
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cional, levando em conta que da mesma forma que somos uma centelha divina do sopro 
de Deus temos uma natureza humana limitada, comparados a um vermezinho, conforme 
Jó 25,6.

 É preciso entender este chamado à santidade, à perfeição de Deus. Santidade 
é o chamado à vocação à vida pela prática do amor. Se permanecermos no amor, 
permanecemos em Deus, e permanecendo em Deus estamos em estado de graça, de 
santidade, de alegria (cf I Jo 4,16). Esta é a vontade que Deus tem acerca de cada ser 
humano, que sejamos santos, que sejamos felizes (cf I Ts 4,3). A maior vocação que Deus 
reserva para nós é a vocação à vida e, pela vida, à felicidade. Muitas vezes não entendemos 
esta vocação e acabamos sendo infelizes, porque não nos deixamos “transformar pela 
graça de Deus”. 12 “Vocação é aventura. Alguns recusam lançar-se nela, ficando por isso 
infelizes. A aventura que vale a pena é aquela que conjuga a tua herança, o teu desejo, as 
tuas capacidades, os acontecimentos e, sobretudo, os teus atos pessoais”. 13

 A evangelização é um anúncio da vocação individual de cada ser humano, porque 
evangelizar é chamar à vida e isto “significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus, 
significa superar os nossos egoísmos, significa servir, inclinando-se para lavar os pés 
dos nossos irmãos, tal como fez Jesus”. 14 Esta vocação à santidade da vida e ao amor, 
nos interpela e nos impulsiona à partilha e à comunhão de nossas vidas com o outro, 
inspirados pela comunhão trinitária15; coloca-nos a serviço da sociedade, do cuidado e 
promoção de todos os aspectos da vida humana.  “Ninguém pode permanecer insensível 
às desigualdades que ainda existem no mundo” 16, por isso devemos nos engajar na 
cristalização de uma vida plena para todos, ajudando aos outros também a atingir seu 
dever de santidade.

 Muitas vezes esbarramos numa concepção estreita de santidade quando apenas 
a vinculamos as questões de moralidade, aqui devemos entender “santidade” no sentido 
etimológico radical da palavra hebraica qadash que significa “ser santo, ser consagrado, 
ser posto à parte”. Somente Deus é santo! Ser santo significa ter o brilho e a perfeição da 
potência de Deus, o que, somente por nossa força e vontade, é inacessível, no entanto 
é o próprio Deus que nos circunscreve em torno de si e de sua santidade, nos separa 
para Ele, e, sendo assim, podemos participar da santidade que pertence somente a Ele. 
Este dom de participar da Santidade de Deus faz parte da herança que os cristãos rece-
beram do povo de Israel.17 Assim, vocação à santidade significa vocação à perfeição da 
caridade18, onde tudo “que é humano é convidado a ser convertido, oferecido ao Senhor, 
inundado pela sua presença, santificado”.19 

 Participar da santidade de Deus importa em tomar uma decisão com o mais pro-
fundo de nosso ser, de nossa existência e sentido. Importa em fazer uma opção fun-
damental, tomar uma decisão com pleno domínio de consciência de si mesmo acerca 
das grandes questões fundamentais da vida humana, buscando uma interpretação de si 
mesmo, de sua realidade própria e dos outros, para então, decidir por um sentido para 
sua existência. O ser humano não será pleno até que ele seja capaz de fazer esta opção 
fundamental pela vida.20 

12 João Paulo II. Vita Consecrata, n. 105. 
13 Humbrecht. Terry-Dominique. Carta aos jovens sobre as vocações. São Paulo: Paulus, 2010, pg. 17. 
14 Papa Francisco. Homilia na Santa Missa da JMJ, 28/07/2013. In: www.vatican.va. 
15 Oliveira, José Lisboa M. de. Teologia da vocação. Loyola, São Paulo, 1999, pg. 26. 
16 Discurso do Papa Francisco. Visita à comunidade de Varginha, Rio de Janeiro, 25/07/2013. In: vatican.va. 
17 Cf. Lacoste, Jean-Yves. Dicionário crítico de teologia. São Paulo: Paulinas, Edições Loyola, 2004, pg. 1608 – 1609.  
18 João Paulo II, Christifideles Laici. São Paulo: Paulinas, 15ª ed, 2009, n. 16. 
19 Humbrecht. Terry-Dominique. Carta aos jovens sobre as vocações. São Paulo: Paulus, 2010, pg. 23. 
20 VIGIL, José Maria. Pastoral vocacional para tiempos nuevos. Madrid: Instituto Teológico de Vida Religiosa, 1979, pg 19. 
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 Viver a santidade é avançar corajosamente na direção do futuro, do novo, do in-
certo, do diferente; é viver em plenitude e com entusiasmo, mas também, com liberdade, 
realismo e responsabilidade, é acolher os apelos de Deus sem alienação.21 

 4. Chamados a um novo começo!

 O XXI Capítulo Geral dos Irmãos Maristas, realizado na cidade de Roma em 2009, 
deixou aos Irmãos um grande desafio a ser alcançado constantemente: “assumir uma 
Vida Consagrada nova, arraigada firmemente no Evangelho, que promova um novo jeito 
de ser Irmão”. E a todos os envolvidos na missão de São Marcelino: “a diversidade das 
nossas vocações e das nossas culturas levaram-nos a dar graças a Deus por esta riqueza 
de nossas vidas e missões, expressão do carisma, no mundo de hoje”.

 A última Conferência Geral do Instituto Marista, realizada na casa de l’Hermitage, 
na França em 2013, nos convocou à “mística e à profecia, levando vida significativa no 
mundo contemporâneo”. Como Irmãos e Leigos Maristas é fundamental aprofundar a 
questão das relações humanas e seus significados e abrangências. Tornando assim nossa 
vocação cada vez mais atual e fecunda.

 No triênio 2013-2015, a CRB nacional nos indicou quatro prioridades para a Vida 
Religiosa Consagrada, uma delas é “Identidade e Mística”. Um convite a permanecermos 
com Jesus, que caminha conosco e faz arder o coração (Cf. Lc 24,32). O Papa Bento XVI, 
em sua homilia na Celebração da Vida Consagrada, em 02 de fevereiro de 2013, nos 
recorda que estar com Cristo desperta o desejo e a alegria de “compartilhar a vida, as 
escolhas, a obediência de fé, a beatitude dos pobres, a radicalidade do amor”. Nosso 
admirável Papa Francisco seguidamente nos conclama à alegria de sermos consagrados 
a Cristo: “Que todos, como cristãos, somos convidados a renovar nosso encontro pessoal 
com Cristo, ou pelo menos, a tomar a decisão de se deixar a encontrar por ele, de pro-
curá-lo dia a dia sem cessar”. 22

 A cada dia, o mundo e todos os seus elementos se renovam. Isso ocorre em vários 
aspectos: físico, psicológico, social, filosófico, enfim, tudo vai se renovando. Mesmo a 
mais dura rocha com um tempo considerável de exposição sofrerá a ação intempérica 
da natureza. Isso tudo não é diferente com ser humano que, ao longo da história, foi 
adaptando e sofrendo mudanças vitais que garantiram a sua própria sobrevivência.

 Vejamos um exemplo concreto, Thomas Edison é o inventor da lâmpada incan-
descente. Para chegar a isso fez centenas de tentativas até conseguir esse feito. Um dia 
seu laboratório incendiou. Chamou a mulher e disse: Querida, veja que coisa boa nos 
aconteceu! Como podes chamar isso de coisa boa? Sim, porque o fogo queimou todos 
os nossos erros. Agora podemos recomeçar tudo, mais sábios tendo aprendido tantas 
coisas 23. Dessa história sabemos o seu fim, mas o que queremos aqui é a reflexão sobre 
o assunto em pauta, e de modo especial, como são as nossas ações junto ao público 
juvenil e como estamos nos renovando para atingir tal objetivo. 

 Nos últimos anos temos percebido um aumento significativo de transformações 
em nosso meio, seja por adaptação, sobrevivência ou até mesmo como resposta a de-
safios do momento. “Hoje afirmamos que vivemos em uma época de mudanças, mas 
estamos diante de uma profunda mudança de época. Trata-se de uma transformação nas 
diversas formas de ver, sentir, conhecer, relacionar-se, amar, e isto é ainda mais notório 
nos jovens”.24 

21 Oliveira, José Lisboa M. de. Nossa resposta ao amor. Teologia das Vocações Específicas. São Paulo: Loyola, 2001, pg. 22,23. 
22 Papa Francisco. Evangelii Gaudium, n. 3.  
23 Kuroda, Edson. 30 lições de vida, um legado para nossos filhos. SP, 2013 
24 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre jovens. São Paulo: FTD, 2011, nº 4, pg. 16.
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 Todas essas transformações provocam também nas pessoas uma mudança no 
modo de pensar e se posicionar no mundo. Para Lisboa25, isso atinge de maneira direta 
aos nossos jovens, pois para eles, o jeito de ser dos jovens depende muito das condições 
sociopolítico-econômicas e das transformações que os envolvem. Sabemos que todos 
esses movimentos são uma realidade, sendo positivas ou negativas elas estão aí e 
necessitamos enfrentá-las. 

 Como um Instituto de atuação junto à juventude, o Marista sempre se colocou na 
vanguarda dessa missão, “vamos aos jovens lá onde eles estão. Vamos com ousadia aos 
ambientes, talvez inexplorados, onde a espera de Cristo se revela na pobreza material e 
espiritual”26. Nosso desejo é que busquemos sempre com fidelidade e criatividade inicia-
tivas que respondam aos apelos dos dias atuais.

 Em nossos documentos e em vários documentos da Igreja percebemos que os 
jovens são colocados como sinal de esperança e renovação, “a Igreja vê na juventude 
um verdadeiro potencial para o presente e o futuro da evangelização... a Igreja faz opção 
preferencial pelos jovens, com vistas à sua missão evangelizadora...”.27 

 Por natureza o jovem é sonhador ou aquele que está em processo de busca. No 
viver dos jovens os sonhos sempre estão presentes, trata-se de uma realidade, assim po-
demos entender a vocação como o sonho que habita no coração de cada jovem, porém 
o sonho só se torna vocação é passível de ser realizado e quando tem a disposição os 
meios para tal 28. Sonho que talvez Pe Champagnat tenha vislumbrado no coração do 
jovem camponês Jean-Baptiste Montagne, e que este não tenha tido tempo e condições 
de realizado.29

 Em nosso contexto encontramos muitos jovens “com vontade de participar da 
transformação da realidade. São jovens que procuram uma sociedade sustentável, ba-
seada no respeito à natureza, nos direitos humanos universais, na eficiência da justiça 
econômica e em uma cultura de paz desde uma perspectiva eco - lógica integral. Muitos 
deles tratam de promover a mudança através de seu compromisso com organizações 
não governamentais ou políticas, atentos para que os temas pertinentes à juventude se-
jam discutidos”.30

 Champagnat é para nós o grande exemplo de alguém que sempre cultivou os 
sonhos de crianças e jovens, esteve à frente de seu tempo em busca de processos de 
mudanças, em vista do cumprimento de sua missão, “ele encarna zelo apostólico que 
saber dar respostas adequadas a problemas concretos. Sente-se chamado a formar reli-
giosos para a educação cristã dos pequenos camponeses, dos quais ninguém se ocupa. 
Para ele, a missão do Irmão consiste em ajudar as crianças e os jovens a se tornarem 
‘bons cristãos e bons cidadãos... o exemplo e a presença prolongada são elementos 
importantes da pedagogia Marista que ele assim resume: para educar bem as crianças é 
preciso amá-las”.31

 Diante dessa perspectiva o Irmão Emili Turú, Superior Geral, em sua carta convo-
catória em preparação do bicentenário, nos convida a um novo começo, como aquele 
que aconteceu quando o Pe. Champagnat se mudou da casa de La Valla – para um vale 
onde só havia rochas e um pequeno riacho – iniciando a audaciosa aventura de construir 

25 Lisboa, José Moreira de Oliveira. Evangelho da vocação. Loyola, SP, 2003. 
26 Instituto dos Irmãos Maristas. Constituições e Estatutos. n. 83. 
27 CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla. Texto Oficial. São Paulo: Paulinas, 1987, n. 1186, pg. 365 
28 Humbrecht. Terry-Dominique. Carta aos jovens sobre as vocações. São Paulo: Paulus, 2004, pg. 16. 
29 Conforme relado da Vida de José Bento Marcelino Champgnat por Ir. João Batista. São Paulo: Loyola, 1989, pg. 56. 
30 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre jovens. São Paulo: FTD,  2011, nº 11, pg. 18. 
31 Instituto dos Irmãos Maristas. Constituições e Estatutos. n. 81.
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a casa de L’Hermitage, que se tornou o berço do Instituto Marista. Ardia no coração do Pe 
Chamapgnat o desejo de responder melhor às necessidades do momento. Fazia poucos 
anos que tudo começara e já surgia a necessidade de enfrentar um novo começo. 

 O Superior Geral nos apresenta algumas dimensões que marcarão a vida 
marista nos próximos anos: um enfoque mais claro de nossa missão junto às crianças 
e jovens marginalizados; uma resposta do Instituto diante da evidente emergência do 
laicato marista; e uma atenção especial à dimensão mística de nossas vidas. Com o 
desenvolvimento dessas dimensões anseia revitalizar nossa vocação, nos impulsionando 
para um novo começo. 

 Como animadores acompanhamos no dia a dia os jovens em seu processo de 
crescimento e discernimento, somos nós os responsáveis para acompanhá-los na busca 
de valores e ideais que estão no coração de cada um – seus sonhos. O próprio Jesus pas-
sou por esse processo, “que crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante 
dos homens” (Lc 2,52).

 Em nossos documentos reafirmamos o nosso compromisso de estar junto aos jo-
vens e sonhar com eles “(...) O encontro com os jovens constitui um dos ‘lugares teológi-
cos’ de nossa missão; assim foi para Marcelino e assim continua sendo hoje para muitos 
de seus seguidores”.32 Tanto jovens como educadores, acalentamos em nossos corações 
os mesmos sonhos, “que inspiram o nosso caminho e compromisso. Seguidores de 
Champagnat, recebemos como inspiração o sonho de formar “bons cristãos e virtuosos 
cidadãos”.33 

 5. Jovens: sinal de alegria, esperança e mudanças

 Não foi em vão que o Papa Francisco pediu que os jovens saíssem às ruas para lutar 
por mudanças na sociedade: “Jovens, por favor, não se ponham na ‘cauda’ da história. 
Sejam protagonistas. Joguem ao ataque! Chutem para diante, construam um mundo 
melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de amor, de paz, de fraternidade, 
de solidariedade. Jogai sempre ao ataque! [...] O coração de vocês, coração jovem, quer 
construir um mundo melhor. Acompanho as notícias do mundo e vejo que muitos jovens, 
em tantas partes do mundo, saíram pelas ruas para expressar o desejo de uma civilização 
mais justa e fraterna. Os jovens nas ruas; são jovens que querem ser protagonistas da 
mudança. Por favor, não deixem para outros o ser protagonista da mudança! Vocês são 
aqueles que têm o futuro! Vocês... Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a 
vocês, eu peço para serem protagonistas desta mudança”.34 

 Se levarmos em conta muitas mudanças que aconteceram e acontecem na história 
da sociedade, com certeza vamos observar os jovens como protagonistas desse movi-
mento. “A história do século XX, por exemplo, pode ser vista como a sucessão de difer-
entes gerações de jovens que irrompem no cenário público para chamarem a atenção e 
para serem, de alguma forma, protagonistas da reforma, na revolução, na guerra, na paz, 
no amor, nas drogas, na globalização ou na antiglobalização”.35

 Outro elemento importante a ser considerado em nossa leitura é o inverso, não 
só o jovem e provocador de mudanças, mas também quando o movimento é do adulto 
em direção ao jovem. Quando Sócrates, no ano 400 a.C., com suas ideias inovadoras, 
com suas qualidades de oratória, começa a provocar a elite conservadora e confrontar 
algumas práticas, ele também começa a atrair a atenção de muitos jovens atenienses que 

32 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre jovens. São Paulo: FTD,  2011, nº 55, pg 36. 
33 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre jovens. São Paulo: FTD,  2011, nº 188, pg. 95 
34 Papa Francisco. Discurso JMJ 2013, Rio de Janeiro.  
35 Dick, Hilário. Contextos juvenis. Brasilia: UMBRASIL, 2014, p.12. 
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juntam-se a ele com esperança de ver mudanças na sociedade.

 Estes dois movimentos enriquecem nossa atuação pastoral e todo tipo de trabalho 
desenvolvido com as juventudes. As diretrizes da pastoral juvenil marista é clara quando fala 
das nossas responsabilidades quando estamos junto aos jovens. Podemos ser participantes, 
coordenadores, animadores ou assessores nos grupos. Em todas essas funções ninguém é 
mais que ninguém. Não temos mais ou menos poder. Nosso trabalho, ou presença são mo-
dos de viver uma experiência de doação e serviço junto aos jovens.

 Na animação vocacional, por exemplo, percebemos que dentro ou fora da Igreja, os 
jovens sempre demonstraram um forte apelo vocacional que deve ser objeto de cuidado 
daqueles que recebem essa nobre missão.

  “A presença do jovem junto a outros jovens e à comunidade é marcante e representa 
o sinal de esperança para a caminhada da Igreja. O Jovem é sal da terra e luz do mundo (cf. 
Mt 5,13-16). O Papa João Paulo II se dirige a eles dizendo que nas vossas dioceses e paróquias, 
nos vossos movimentos, associações e comunidades, Cristo chama-vos, a Igreja acolhe-vos 
como casa e escola de comunhão e de oração... dia após dia recebereis um novo estímulo 
que vos permite desfrutar”.36 

 Em sua opção preferencial pelos jovens a Conferência de Puebla destaca que os jo-
vens são portadores de um inconformismo nato que a tudo questiona, são propensos a um 
espirito de aventura que os compromete levando-os a radicalizar muitas situações, diante do 
mundo em transformação são capazes de apresentar respostas criativa trazendo esperança 
para uma sociedade melhor. Eles aspiram espontaneamente a liberdade com sinal de alegria 
e felicidade, mas sensíveis aos problemas sociais.37

 Conclusão 

 Os jovens são sensíveis, tem em seu espírito uma abertura para o novo, para o 
diferente, para os desafios que surgem da vida. “O processo formativo e a dinâmica de 
desenvolvimento pessoal e sócio-afetivo, bem como o acolhimento de propostas de vida 
e vivências significativas, favorecem essa abertura. Nisso os jovens são terreno fértil para a 
evangelização e construção de um projeto de vida respaldado pela proposta cristã. Eles 
são filhos e construtores da nova realidade cultural que apresenta múltiplas e diversificadas 
manifestações que condicionam suas vidas e geram novas e variadas compreensões, relações 
e formas de expressão”.38 

 Que todos juntos, e cada um solidariamente, assumam sua corresponsabilidade, 
sobretudo no desenvolvimento da cultura da missão compartilhada entre Irmãos, Leigas e 
Leigos, nos ajudemos mutuamente para fazer acontecer o despontar da aurora de um Insti-
tuto marista renovado.  

 Vivemos o já e o ainda não, a fé e a esperança, mas também a certeza da posse do 
esperado fruto da fé, na mesma convicção do Papa João XXIII em discurso na abertura do 
Concílio Vaticano II 39: “Estou convencido de que temos razões para a esperança. Embora em 
nossa impaciência gostaríamos de já desfrutar da luz e do calor do meio dia, aceitamos com 
alegria poder participar pessoalmente de um momento histórico de parto”.

 Ir. Emili Turú nos exorta e anima dizendo que “o futuro tem um coração de tenda e tra-
ta-se de forçar a aurora a nascer, acreditando nela. Não gostamos apenas de imaginar a Igreja 
como uma tenda, mas de aceitar com alegria morar nela... Esperança, indignação, coragem. 
Preciosas atitudes para este tempo em que temos o privilégio de viver. Você se atreveria de 
fazer suas essas atitudes? Você se arriscaria, como Champagnat, por um novo começo?”40

36 Secretariado Interprovincial Marista. Diretrizes Nacionais da Pastoral Juvenil Marista. São Paulo: FTD, 2006, nº 386, pg. 141. 
37 CELAM. Conclusões da Conferência de Puebla. São Paulo: Paulinas, 1986, n. 1168, pg. 360. 
38 Secretariado Interprovincial Marista. Diretrizes Nacionais da Pastoral Juvenil Marista. São Paulo: FTD, 2006, n. 369, pg. 137. 
39 Gaudet Mater Ecclesia é um discurso conhecido de João XXIII, pronunciado na inauguração do Concílio Vaticano II no dia 11 de outubro de 
1962. 
40 Ir Emili Turú em sua carta: O futuro tem um coração de tenda. Por ocasião do lançamento do Bicentenário Marista. 28/10/2014. 
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2016

TEXTO-BASE

Introdução

 “Eu o escolhi e o enviei” conforme (João 15,16) é o lema proposto para a Semana 
Vocacional Marista que convida a realizar reflexões acerca deste lema. Somos escolhidos 
para que nossas opções de vida e as ações que desenvolvemos deem fruto e que esse 
fruto permaneça na história, na vida das pessoas, enfim deixe marcas significativas.

 “Eu o escolhi” remete a uma grande missão, porque se trata de uma resposta livre 
ao chamado e ao amor de Deus, que é um amor de eleição, um amor especial por seu 
povo ao qual ele envia homens e mulheres como sinais de Sua presença. 

 Estes homens e mulheres escolhidos ajudam as pessoas a perceberem os sinais 
visíveis do Reino como uma realidade que se traduz em uma vida digna, solidária e justa 
para todos e que tem nos valores evangélicos a sua referência fundamental. 

 “Eu te enviei” sinaliza movimento, anúncio, produzir frutos, isto é: semear valores, 
oportunizar opções de vida com sentido, apresentar o próprio Jesus Cristo como o 
modelo de escolhido e enviado por Deus. Nele, como nos mostram as escrituras, o Pai é 
glorificado no fruto das nossas ações e na dinâmica dos seus discípulos (Cf. Jo 15,8). 

 Nesse sentido, o tema escolhido para este ano, “Vocação: chamado a uma grande 
missão”, reforça a ideia de que cada um recebe um chamado individual, e, portanto, 
responde individualmente. Muito embora esta resposta tem um impacto em toda a co-
munidade de fé e na missão desta comunidade. De fato, a missão é grande e, por isso, 
somos todos chamados a dar uma resposta; a corresponder ao convite que Deus nos faz.  

 A dimensão vocacional contempla também a evangelização como o anúncio da 
vocação para cada pessoa, uma proposta ao seguimento de Jesus. Ela vai ressoar no 
coração de cada ser humano como um convite a viver intensamente o chamado para ser 
santo, para amar.1 

 Temos um grande desafio nesta missão a que somos chamados. A forma dinâmica, 
renovada de realiza-la é também um grande desafio diante da sociedade e do mundo de 
hoje: pensar sobre a vocação, a resposta a ser dada, a oportunidade de responder através 
da evangelização dos jovens, é uma tarefa que exige processos e acompanhamento 
àqueles que desejam escolher e aprofundar seu projeto de vida. 

 A semana vocacional quer ajudar a todos a refletir sobre os desafios que hoje se 
apresentam na caminhada dos jovens.  Enfim, quer auxiliar igualmente a todos os que 
estão ligados à missão, ao carisma marista para que estejam atentos aos sinais que emer-
gem na sociedade acerca das juventudes. Isto exige estar disponível a ajudar, a ser pro-
fetas de um novo tempo, a responder a diversas questões de um novo jeito, com olhares 
novos que promovam dinamicidade no caminhar com os jovens, um sentido para suas 
vidas. Trata-se de um tempo oportuno para cultivar o amor de Deus no coração das pes-
soas. 
1 Oliveira, José Lisboa M. de. Evangelho da Vocação, dimensão vocacional da evangelização. Loyola, São Paulo, 2003, pg. 51.
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 1. Vocação: Chamado a uma grande missão!

 Missão vem do verbo latino mittere. Significa enviar, lançar. Isso supõe que há 
alguém que envia, alguém que é enviado e também um destinatário. Do mensageiro, 
do enviado, espera-se uma relação de grande afinidade com quem o envia e a quem é 
enviado. Por isso, entre esses três sujeitos deve existir uma relação de intimidade e confi-
ança.

 Lembramos que somos chamados a uma vocação, mas queremos explicitar melhor 
alguns destes chamados. O primeiro deles é o chamado à vida, que todos recebemos 
e que com a qual estamos comprometidos pelo cuidado e pelo serviço. Outro, é 
o chamado à fé, que por meio do Batismo nos introduz na dinâmica da comunidade 
cristã e no seguimento de Jesus. Por fim, somos chamados a uma vocação específica 
(Sacerdotal, religiosa, celibatária, matrimonial, familiar) que, assim como a fé, é um dom 
que acolhemos livremente.

 Quando falamos de vocação, devemos ressaltar sua verdadeira essência na 
dimensão missionária, uma vez que ela é a concretização histórica do chamado divino. 
Por isso nos relatos bíblicos relacionados à vocação, a missão sempre ocupa o lugar 
central na narrativa. Neles a evidência não é na pessoa, nem no projeto ou aspirações, 
mas sim a missão, isto é, a tarefa que Deus quer fazer através da pessoa que ele chamou 
e escolheu. Por isso que a missão determina a vocação, com todas as consequências que 
dela decorrem.

 Atualmente, torna-se indispensável definir o que é missão, principalmente dentro 
do contexto eclesial. “A missão é, em primeiro lugar, testemunho de caridade, de serviço 
aos pobres. Somente o testemunho será capaz de irradiar e de contagiar, suscitando 
espontaneamente a pergunta sobre a origem de tamanha audácia”. 2 Convém também 
salientar a questão das “formas” e “modos” de fazer missão, pois como já citado, missão 
começa antes de tudo com o testemunho dado, principalmente através de atitudes 
de vida. “Missão não é fazer barulho, mas, na maioria das vezes, é presença silenciosa. 
Silêncio que se faz solidariedade, serviço, diálogo, palavra franca, exemplo de vida e até 
martírio”. 3

 O envio do Senhor para a missão, que é a formação do seu povo, precisa despertar 
em nós ousadia, coragem e confiança de assumirmos a missão a que somos chamados, a 
realizá-la em todos os lugares e diante de todas as pessoas, sem medo e sem timidez (Cf. 
Mt 28, 20). Com criatividade e alegria, vamos continuar anunciando a Boa Nova do Senhor. 
A voz de Jesus continua ecoando no mundo e no coração da humanidade com a mesma 
força e atualidade: “Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura”(Mc 16, 
15).

 2. Eu te escolhi e o enviei (cf. Jo 15,16)

 Essa passagem contida no Evangelho de São João, não se trata apenas de uma afir-
mação, mas algumas confirmações significativas que compõem a revelação do chamado 
de Deus ao seguimento da Vocação e nos leva a uma reflexão acerca de nossas escolhas 
para a vida. 

2 Oliveira, José Lisboa Moreira de. Qual o sentido da vocação e da missão? São Paulo: Paulus, 2006. Pg. 78. 
3 Oliveira, José Lisboa Moreira de. Qual o sentido da vocação e da missão? São Paulo: Paulus, 2006. Pg. 80. 
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 Em um primeiro momento podemos analisar todo o contexto da escolha, onde 
não há dúvidas, é uma convicção “eu te escolhi”, é um chamado de seguimento para algo, 
muitas vezes, um mistério a procura por respostas vocacionais. A escolha é o chamado. 

 Em muitos momentos de nossa vida já nos fizemos a seguinte pergunta: “Por que 
eu? ” Especialmente quando somos escolhidos para algum serviço, uma determinada 
função, uma vocação a seguir. Mesmo com muitos questionamentos, o convite é confiar 
Naquele que chama e estar disponível para aquilo que nos é confiado. O convite de Deus 
é feito para todos (cf. LG), sem distinção. Ele não vê a inteligência ou a beleza, mas sim a 
possibilidade, a disponibilidade, a abertura de coração (cf. 1Sm 16, 7). É Deus quem toma a 
iniciativa de chamar (cf. Jo 15, 16) a todos, tornando-os aptos para a missão que Ele confia. 
Não existe pessoa que não seja chamada, que não tenha vocação, ou um plano de Deus 
a seu respeito.4 

 É variada e significativa a forma que sentimos os chamados de Deus, pois Ele fala 
continuamente de muitos modos (cf. Hb 1,1).  Algumas pessoas sentem este chamado de 
uma maneira mais explícita, clara, outras de forma mais inesperada. Portanto é um pro-
cesso dinâmico que vai se desenvolvendo aos poucos, tendo a clareza de que a resposta 
para estes chamados não é revelada de uma só vez. O discernimento é fundamental 
para saber ouvir e interpretar tudo aquilo que se passa ao nosso redor, para descobrir 
verdadeiramente o plano de Deus a nosso respeito. “Realizar o plano de Deus é realizar a 
própria felicidade”5. “Não deixe o barulho abafar a voz de Deus”. 6

 “Admira-se a pessoa que diz “sim” e enfrenta tudo o que aparece pela frente 
como obstáculo na realização do seu sim”. 7 Esta frase nos ajuda a compreender a 
responsabilidade que assumimos quando damos uma resposta ao chamado e com isso 
Deus nos envia a cumprir essa missão aceita. Seguir para o caminho enviado é reconhecer 
a grandeza da opção, vencer as resistências que serão encontradas, gostar do risco. É 
admirar a beleza dos novos horizontes que se abrem e ter cada vez mais a certeza de 
que não estamos sozinhos. Marcelino Champagnat viveu muitas dessas realidades com 
seus companheiros quando, aos pés de Nossa Senhora de Fourvière, se comprometeram 
com a criação da Sociedade de Maria. 

 A Bíblia nos traz grandes exemplos de pessoas que deram uma resposta sem 
reservas para Deus. Quando foram enviadas, colocaram a responsabilidade da missão 
acima de qualquer outra coisa. 

Vejamos alguns deles:

 • Maria: “Eis aqui a serva do Senhor” (Lc 1,38).

 • Abraão: “Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu 
te mostrar” (Gn 12,1).

 • Moisés: “Vai, eu te envio do faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo”   (Êx 
3, 10). 

 • Jeremias: “Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci; antes de 
que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer você profeta das nações” (Jr. 1,5).

 • Isaías: “Estou pronto, envia-me” (Is. 6,8).

5 Missionários Redentoristas. Como Organizar uma Semana Vocacional. São Paulo: Edições Loyola, 1984. Pg. 63. 
6 Giordani, Ildo. Vocação: O Caminho de todos. Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Porto Alegre, 1977, 
pg. 35. 
7  Giordani, Ildo. Vocação: O Caminho de todos. Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Porto Alegre, 1977, 
pg. 32. 
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 Por fim, a resposta destas pessoas ao chamado de Deus encontra sua realização 
no projeto de Reino inaugurado por Jesus e assumido pelos primeiros discípulos e por 
todos aqueles que ainda continuam respondendo hoje a este chamado.

 3. Vocação: relação com a casa comum e a atitude de misericórdia

 O chamado vocacional torna-se também um compromisso com toda a criação. 
Por isso o cuidado com esta criação é condição para que tenhamos melhor qualidade 
de vida, evitando danos ao planeta e o comprometimento dos recursos naturais para as 
gerações futuras. 

 O Papa Francisco diz que o amor é uma “conversão ecológica” que reconhece 
o mundo como dom amoroso recebido do Pai. Ela exige de nós uma espiritualidade 
que possa motivar o cuidado apaixonado e o equilíbrio na relação com o nosso mundo. 
Por isso a espiritualidade cristã propõe um crescimento e uma realização marcados pela 
moderação e pela capacidade de ser feliz com pouco. O amor, que transborda com 
pequenos gestos de carinho mútuo, também é civil e político, e faz-se sentir em toda 
ação que busca construir um mundo melhor.

 O convite aos homens e mulheres de boa vontade que tenham cargos públicos 
e maiores   possibilidades de fazer articulações políticas para defender a nossa casa co-
mum, é para que as gestões dos recursos da natureza não estejam a serviço do lucro, da 
ganância e do poder. É preciso uma atuação em sintonia entre as autoridades públicas, 
sociedade civil organizada e a Igreja, para que a preservação do planeta se transforme 
em uma soma de forças, em um compromisso global. 

 O Papa Francisco cita dez eixos importantes na sua Encíclica Laudato si O cuida-
do da casa comum. Esses eixos são uma forma de aprofundar o tema da Campanha da 
Fraternidade deste ano, que quer enfocar o cuidado da casa comum que é essencial para 
o desenvolvimento da qualidade de vida de todas as espécies, são eles:

 • A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta;

 • A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo;

 • A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da nova tecno-
logia; 

 • O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso;

 • O valor próprio de cada criatura; 

 • O sentido humano da ecologia; 

 • A necessidade de debates sinceros e honestos;

 • A grave responsabilidade da política internacional e local;

 • A cultura do descarte;

 • A proposta de um novo estilo de vida.

 O Papa Francisco também convida toda a Igreja a sintonizar com o Ano da Mi-
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sericórdia que, pretende ser um Ano Santo extraordinário para viver, na existência de 
cada dia, a misericórdia que o Pai, desde sempre, estende sobre nós. Neste Jubileu, 
deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca se cansa de escancarar a porta do seu 
coração, para repetir que nos ama e deseja partilhar a sua vida. A Igreja sente, fortemente, 
a urgência de anunciar a misericórdia de Deus. A sua vida é autêntica e credível, quando 
faz da misericórdia seu convicto anúncio. Sabe que a sua missão primeira, sobretudo 
numa época como a nossa, cheia de grandes esperanças e fortes contradições, é a de 
introduzir a todos no grande mistério da misericórdia de Deus, contemplando o rosto de 
Cristo. A Igreja é chamada, em primeiro lugar, a ser verdadeira testemunha da misericór-
dia, professando-a e vivendo-a como o centro da Revelação de Jesus Cristo.8 

 4. Jovem: Ouse Sonhar

 Em sintonia com o Encontro Internacional de Jovens Maristas de Lyon, ainda é 
momento oportuno de conjugar vocação com sonho. Por isso ouse sonhar... Vocação 
sem sonhos diminui muito as possibilidades de realização pessoal. Estamos chegando ao 
bicentenário Marista que convida a todos para celebrar tantos sonhos que já foram colo-
cados em prática, e diante da sociedade contemporânea, novos sonhos precisam nascer 
para dar continuidade ao futuro do Instituto Marista.

 As celebrações em preparação ao bicentenário do Instituto dos Irmãos Maristas 
marcam a caminhada de seus 200 anos de fundação que ocorrerá em janeiro de 2017. A 
Jornada Mundial da Juventude e outros eventos significativos para a Igreja e o Instituto, 
abrem novos horizontes para o Carisma e a Missão Marista e pedem de nós um novo 
jeito de escutar e ajudar os jovens, que buscam orientação e inspiração para seus proje-
tos de vida.

 A vocação é como uma semente no coração dos jovens, necessitamos criar 
condições adequadas para esta semente germinar. Marcelino Champagnat, fundador 
do Instituto Marista, é para nós o modelo de alguém que sempre cultivou os sonhos de 
crianças e jovens, esteve à frente de seu tempo em busca de processos de mudanças, 
em vista do cumprimento de sua missão, “ele encarna zelo apostólico e quer dar res-
postas adequadas a problemas concretos. Sente-se chamado a formar religiosos para 
a educação cristã dos pequenos camponeses, dos quais ninguém se ocupa. Para ele, a 
missão do Irmão consiste em ajudar as crianças e os jovens a se tornarem ‘bons cristãos 
e virtuosos cidadãos. O exemplo e a presença prolongada são elementos importantes 
da pedagogia Marista que ele assim resume: para educar bem as crianças é preciso amá-
las”. E para amá-las, é preciso estar com elas.

 O caminho vocacional convida o jovem a fazer o exercício do protagonismo, isto 
é, ser o personagem principal, se envolver em ações transformadoras, que tornam o 
mundo mais humano, mais habitável a todo ser.  É momento de ajudar os jovens em seus 
sonhos e dificuldades, criando caminhos e processos que possam encorajá-los a encon-
trar sentido em suas escolhas.

 Conforme o documento Evangelizadores entre os jovens, “todos nós somos cria-
turas com grandes esperanças e projetos em nossos corações. Todos nós temos nossa 
própria história, na qual abrimos nossas mãos e nossos corações e orientamos nossas 
metas em direção a um futuro incerto. Nosso principal desejo, para nós e para as pessoas 
8 Papa Francisco. Misercordiae Vultus , O Rosto da Misercórdia. n° 25.
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que nos cercam, é levar uma vida feliz e criar um mundo novo. Nas diferentes etapas da 
vida e em diferentes situações, sentimos também diferentes esperanças e desejos. Quan-
do olhamos os diversos lugares onde poderíamos estar, nosso anseio é que a Igreja, a 
sociedade, a Família Marista e a família dos jovens vivam um futuro melhor”. 9

 Ainda, segundo o documento anteriormente citado, “Os jovens desejam confiar 
mais em si mesmos, ser pessoas independentes e responsáveis. Descobrem os talentos 
que Deus lhes deu e decidam viver as virtudes maristas, como o trabalho, a modéstia e a 
simplicidade, que descobrem nos exemplos dos demais. Com essas atitudes, enfrentam 
as correntes de pensamento egoístas e o consumismo. Compartem uns com os outros 
a alegria de viver. Desejam desenvolver seu senso de autoestima e lutam para encontrar 
seu papel no mundo e na família marista, servindo os demais. Muitos acabam encontran-
do sua vocação com “líderes em serviço””.10 

 Portanto, temos a oportunidade de acolher ao pedido do Papa Francisco para 
que os jovens saiam às ruas e lutem por mudanças na sociedade: “Jovens, por favor, não 
se ponham na ‘cauda’ da história. Sejam protagonistas. Joguem ao ataque! Chutem para 
diante, construam um mundo melhor, um mundo de irmãos, um mundo de justiça, de 
amor, de paz, de fraternidade, de solidariedade. Jogai sempre ao ataque”! [...] O coração 
de vocês, coração jovem, quer construir um mundo melhor.11 

 Conclusão

 O acompanhamento que promovemos aos jovens faz com que, aos poucos, per-
cebam a força das juventudes na transformação positiva do mundo. Através do chamado 
de Deus, cuja resposta se dá pela missão assumida, oportunizam-se possibilidades para 
um projeto de vida, onde cada um possa ser o protagonista da sua história. O jovem 
precisa ser ajudado a compreender que o mundo onde vive vai além de si mesmo, assu-
mindo a corresponsabilidade do cuidado com a Casa Comum e tudo aquilo que está ao 
seu redor.

 A proposta da Semana Vocacional é promover reflexão e sensibilização, a fim de 
comprometer mais pessoas na construção de um mundo melhor. Em especial as juven-
tudes para dar voz e vez à missão para a qual foram designados. “Os jovens são terreno 
fértil para a evangelização e construção de um projeto de vida respaldado pela proposta 
cristã. Eles são filhos e construtores da nova realidade cultural que apresenta múltiplas e 
diversificadas manifestações que influenciam suas vidas e geram novas e variadas com-
preensões, relações e formas de expressão”.12  

 Que deixamo-nos amar pelo bom Deus no mais profundo ser da nossa Vocação. 
Esse amor é de eterna graça e alegria. Não existe chamado sem missão, como também 
não existe missão se não houver quem possa realizá-la. Deus conta conosco para servir 
ao mundo e levar a Boa Nova a todos os povos, em todos os lugares. Bem sabemos, so-
mos todos chamados a uma grande missão! 

 Uma excelente semana vocacional a todos!

9 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre os jovens. São Paulo: FTD, 2011, n° 190, pg. 96. 
10 Instituto dos Irmãos Maristas. Evangelizadores entre os jovens. São Paulo: FTD, 2011, n° 199, pg. 99. 
11 Papa Francisco. Discurso Jornada Mundial da Juventude 2013, Rio de Janeiro. 
12 Secretariado Interprovincial Marista. Diretrizes Nacionais da Pastoral Juvenil Marista. São Paulo: FTD, 2006, n° 369, pg. 137 

.
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“Tudo a Jesus por Maria e 
tudo a Maria para Jesus” 

(São Marcelino Champagnat)
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2017

TEXTO-BASE

“Maristas de Champagnat: do coração de Maria, vocações para o mundo”; 

“Tudo a Jesus por Maria e tudo a Maria para Jesus”

 1. Do coração de Maria, Vocações para o mundo:

 O texto base da semana vocacional marista é um material de reflexão e 
aprofundamento do tema escolhido para refletir, vivenciar e celebrar com as crianças, 
adolescentes, jovens e adultos durante o ano e preferencialmente, culminando na 
Semana Vocacional, que acontecerá de 14 a 21 de agosto de 2017. Para este ano, o tema 
escolhido foi “Maristas de Champagnat: do coração de Maria, vocações para o mundo”; 
e o lema “Tudo a Jesus por Maria e tudo a Maria para Jesus”. O tema, apresenta em suas 
entrelinhas a profunda confiança e amor que Marcelino depositava em Maria, seu recurso 
habitual e a ela, tudo confiava colocando em suas mãos sua vida e missão. Todos os seus 
sonhos, desejos e sentimentos estavam sintonizados com Maria.

“Dando-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat quis que vivêssemos do 
seu espírito. Convencido de que ela tudo fez entre nós, chamava-a Recurso 
Habitual e Primeira Superiora. Contemplamos a vida de nossa Mãe e Modelo 
para impregnar-nos de seu espírito. Suas atitudes de perfeita discípula de 
Cristo inspiram e pautam nossa maneira de ser e de agir” C4.

 Como percebemos Champagnat se espelhou em Maria como discípula e segui-
dora do Mestre, ele era encantado com as características de Maria como aquela que 
escuta o Senhor e faz sua vontade. 

 Nosso Instituto nasceu com o nome de Maria, referendando-a, reconhecendo sua 
força de coragem em dizer sim, seu jeito cuidadoso de viver como discípula e sua forma 
significativa de amar Jesus sem medida e anunciá-lo: “fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 
2,5). Não seria esse o convite que Maria nos faz hoje, como Maristas de Champagnat? 

 Destacamos três grandes dimensões no discipulado de Maria, importantes para 
vivenciarmos em nossa vocação como Maristas de Champagnat.

 • Coragem em dizer sim: 

A coragem de Maria ao dizer sim e assumir sua vocação de ser mãe de Jesus, tem uma 
série de implicações religiosas, sociais, culturais. Trata-se de uma coragem, que rompe 
barreiras, quebra paradigmas e transforma realidades, tal qual nos ensina e convida a 
Igreja por meio do Papa Francisco. 

Maria assume e entende os planos de Deus em sua vida, de tal forma que deu testemu-
nho e soube como viver e seguir Jesus. Assumir nossa vocação é um ato de liberdade e 
testemunho para a Igreja e para a sociedade, um jeito de seguir Jesus fazendo a vonta-
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de de Deus. Este jeito renovado em Jesus Cristo requer anunciar o Reino, que é de paz, 
justiça e igualdade para todos/as. 

 • Jeito cuidadoso de viver como discípula: 

Maria é a discípula do cuidado, ternura que abraça, está atenta à realidade, comprometi-
da, amável e sobretudo, sensível aos mais necessitados. Sua relação de intimidade com 
Jesus, supera a relação amorosa entre Mãe e Filho, trata-se de uma relação de amor entre 
o Mestre e discípula, ou seja, Maria se reconhece como discípula do próprio filho, assume 
esta missão e sabe como agir mediante o Senhor: “Eles não tem mais vinho” (Jo 2,3)  
Nós Maristas de Champagnat, “somos chamados a ser do jeito de Maria”, encarnar seu 
espírito de humildade, simplicidade, modéstia e serviço, assumindo essas características 
no nosso trabalho, nas nossas relações, em tudo que realizamos de um jeito cuidadoso 
e próprio de ser Marista. Como nos diz Afonso Murad, Maria estabeleceu relações que 
geram vida:

Maria é servidora e amiga. Ensinou e aprendeu de Jesus a viver relações 
de amizade: com Isabel, com os parentes em Nazaré, com os pastores em 
Belém, com Pedro, Madalena, João e todos os que fazem parte da nova 
família dos homens e mulheres que seguiam Jesus. Maria também é amiga 
de Deus. Viveu aquela intimidade com Jesus, de maneira única. Reuniu os 
discípulos em torno dele, já no começo de sua missão em Caná. Maria não é 
somente nossa mãe. É também nossa amiga. E amiga de Deus!1 

 Como animadores vocacionais, somos chamados a cuidar das vocações, a fazer 
um caminho de discernimento de tal forma que o vocacionado/a vivencie experiências 
profundas e compreenda o verdadeiro sentido de ser discípulo/a.  Ser cuidadoso em 
nosso discipulado é uma missão e se isso acontece na prática, certamente cativamos 
outras pessoas no processo de escolha vocacional.     

 •  Amar Jesus sem medida e anunciá-lo:  

 A vocação de Maria expressa a todo momento o amor que ela teve por Jesus e 
ao mesmo tempo em todos os instantes ela demonstra o desejo de anunciá-lo. Ainda 
grávida, Maria já sente que o Mestre precisa ser anunciado (Lc 1, 39-56). Apressadamente 
ela corre ao encontro de sua prima Isabel e o anuncia. Podemos pensar e acreditar que o 
anúncio de Jesus é urgente, ainda mais nos tempos de hoje, em que as pessoas perdem 
constantemente o sentido da vida, e desencontram do amor de Deus. O anúncio de Je-
sus deve ser gerador de esperança, de mudança, de certeza que Deus caminha conosco 
na construção do seu Reino. 

 Como animadores vocacionais, nossa maior missão é de ajudar jovens a assumirem 
essa responsabilidade de viver uma vocação específica e através da mesma anunciar 
Jesus, torna-lo conhecido, amado e seguido. Talvez essa seja a maior motivação para 
uma escolha vocacional específica.  Segundo Irmão Afonso Murad: 

Maria é o exemplo de vida do cristão, que se mantém unido a Jesus. Ela 
não somente ouve a Palavra, que era o próprio filho, mas também medita 
no coração, buscando descobrir o seu sentido (Lc 2,19.51). Permanece unida 
a Jesus e à sua comunidade, de Caná até a cruz, da anunciação até pente-
costes.2 

1Ir. Afonso Tadeu Murad - http://maenossa.blogspot.com.br/ acesso em 24 de janeiro de 2017 
2Ir. Afonso Tadeu Murad - http://maenossa.blogspot.com.br/ acesso em 24 de janeiro de 2017
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 2. Maristas de Champagnat, 200 anos de missão.

Champagnat nos deixa um grande legado de amor, o carisma Marista. Somos herdeiros 
de um grande homem cheio de sonhos, audacioso, corajoso, e completamente cheio de 
força de vontade para fazer com que seus sonhos se realizassem. Ser Marista de Cham-
pagnat hoje é assumir essas caraterísticas em nossa vida e viver nossa vocação de forma 
alegre e feliz, generosa e acolhedora, a ponto de encantar outras pessoas para o segui-
mento de Jesus. 

 Levando em consideração a história do nosso Instituto como um bem para a hu-
manidade, podemos também, inspirados neste legado, viver nossa missão de forma a 
acompanhar pessoas e desenvolver processos que as ajudem em seu caminho vocacio-
nal e seu projeto de vida. Ser Animador Vocacional em um Instituto que completa 200 
anos, é assumir a responsabilidade de continuar o que Champagnat nos deixou e com-
prometer-nos com o jeito de ser marista assumindo o propósito de acompanhar jovens 
que desejam abraçar esta missão. 

 Construímos ao longo deste tempo uma identidade missionária, uma marca que 
registra nossa forma de ser e de estar no mundo, ou seja, uma identidade que deixa 
transparecer nossa forma de ser Marista. Diante disso, queremos desenvolver a cultura 
vocacional, levando em consideração a identidade carismática a partir das Diretrizes da 
Animação Vocacional, que nos permite continuidade e construção desse processo em 
todos as Unidades Maristas. 

 3. As Diretrizes da Animação Vocacional e a missão de acompanhar

 Centrados em Jesus Cristo e considerando a identidade e perenidade do carisma, 
entendemos a sistematização dos processos de Animação Vocacional como fundamen-
tais e vitais. Elas permitem ações integradas e transversais, fazendo com que a mensagem 
da cultura vocacional chegue a todos os públicos, em especial às juventudes, com os 
devidos mediadores e ações. As diretrizes destacam os seguintes pontos que são impor-
tantes serem considerados nas atividades que vamos desenvolver nesta Semana Voca-
cional.3 

 a) A Animação Vocacional Marista (AVM) oferece aos adolescentes, jovens e adul-
tos um itinerário processual, compreendendo os processos de despertar, discernir, culti-
var e acompanhar em sua caminhada vocacional;

 b) Apoia-se na convicção de que Deus chama a todos a participar da vida trinitária, 
como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a serviço do Reino de Deus;

 c) Os vocacionados são os protagonistas de seu processo de discernimento vo-
cacional. Ao mesmo tempo eles percebem a ação de Deus e compreendem a necessi-
dade de responder a esse chamado. A vivência do itinerário vocacional possibilita maior 
autonomia e favorece o encontro pessoal com Jesus Cristo;

 d)  A Animação Vocacional entende o acompanhamento como processo funda-
mental do itinerário de discernimento sobre o projeto de vida. Para tanto, é necessário 
“comer o pão com os jovens”, “ir onde eles estão” (Cf. Constituição 83), estar junto como 
mediadores do processo, portadores da Boa Nova;

 f) A Animação Vocacional Marista (AVM) é missão dos maristas de Champagnat: 
3Diretrizes de Animação Vocacional  - União Marista do Brasil, página 17
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Irmãos,  Leigos e Leigas. Aqueles que tem a responsabilidade mais direta atuam em nome 
do Instituto e em profunda sintonia com orientações da Província/Instituto;

 h)  A Animação Vocacional Marista (AVM) integra-se com a Pastoral Juvenil Marista 
(PJM) ao Movimento Champagnat da Família Marista (MChFM) e outras formas de vivên-
cia do carisma, desenvolvendo ações vocacionais concretas em conjunto; 

 k) A Animação Vocacional Marista assume que todas as Comunidade Religiosas 
e Unidades Maristas são potenciais espaços do despertar vocacional.  Por isso, podem 
ser consideradas parte integrante dos trabalhos da animação vocacional. A exemplo 
de Champagnat, a Animação Vocacional Marista (AVM) tem Maria como modelo de 
peregrina, discípula, missionária e intercessora de todos os que realizam o discernimento 
vocacional.

 4. Despertar vocacional, eis nossa Missão

 Podemos lançar aos jovens que estão em nossas unidades, e em todos os espaços 
onde estamos presentes, o desafio de caminhar, fazer processo e descobrir sua vocação. 
Para lançar este desafio é importante seguir o que diz o Papa Francisco em sua 54º men-
sagem ao dia mundial pelas vocações utilizando as três palavras “Sair, Ver e Chamar”:

 1. “Saiam dos seus muros, vocês podem ouvir os jovens, ajudá-los a discernir as 
ações dos seus corações e orientar os seus passos”. 

 2. “A Pastoral Vocacional precisa de uma Igreja em movimento, comprometida com 
os jovens capaz de ver sua força, capaz de ampliar seus confins, com base no grande 
coração misericordioso de Deus”.

 3. “A Pastoral Vocacional deve chamar a aprender o estilo de Jesus, que passa pe-
los lugares da vida cotidiana, se detém, sem pressa, e, olhando os irmãos com misericór-
dia, os conduz ao encontro com Deus Pai”. 

“Sensíveis ao chamado universal à santidade, ajudamos os jovens no desa-
brochar da graça de seu batismo por um compromisso mais radical pelo Re-
ino, no laicato, na vida consagrada ou sacerdotal. Convidamo-los a estarem 
atentos às necessidades dos homens, a abrirem o coração à vontade do Pai, 
a crescerem numa atitude marial de disponibilidade. ” C93 

 Não é possível despertar vocações fechados em nossos muros, da mesma forma 
não é possível fazer processo sem conhecer e ver a realidade de cada jovem e mais 
complicado ainda é chamar para seguir Jesus sem saber a quem estamos chamando. 
Por esta razão, as palavras do Papa são proféticas e nos ajudam a abraçar o verdadeiro 
sentido da Animação Vocacional. 

 Conclusão 

 A Semana Vocacional 2017 deve ser um espaço que favoreça o despertar de vo-
cações. No entanto, é necessário assumir com o jovem o compromisso do discernimen-
to, do acompanhamento e da construção do seu projeto pessoal de vida. Portanto, a 
Semana Vocacional deve ser preparada, refletida, pensada e articulada com antecedên-
cia com toda a equipe da unidade. Não deve ser apenas uma semana de eventos, ações 
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e movimentação em nossas unidades, tem o propósito de ser um grande despertar de 
vocações a partir das atividades desenvolvidas. Neste sentido precisa dar continuidade e 
ajudar aos que foram despertados a aprofundar o seu processo de discernimento. 

 É também um tempo de despertar a comunidade ou as pessoas para o trabalho 
em conjunto pelas vocações, afinal pelo batismo todos somos chamados a sermos ani-
madores vocacionais. É importante que neste caminho mais pessoas estejam envolvidas 
e caminhando junto no acompanhamento dos vocacionados/as que desejam fazer um 
itinerário vocacional em busca do discernimento pessoal da vocação a qual ele ou ela 
sente ser chamado.
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“Não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-o” 

(cf. Rm 12, 2)
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“Não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-o” 

(cf. Rm 12, 2) 2018



44

SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2018

TEXTO-BASE

JUVENTUDES: VOCAÇÃO E MISSÃO NO MUNDO

“Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o” 

(cf. Rm 12, 2)

Texto:

 1. Contextualização das juventudes 

 A juventude é uma fase da vida que está para além de ser determinada dentro 
de um parâmetro de espaço temporal específico ou mesmo se identificar com esta ou 
aquela categoria de pessoas. Neste sentido é que se busca trabalhar o conceito, não de 
juventude, mas de “juventudes”1.

 O contexto ou meio pelo qual se desenvolvem as juventudes é complexo e mui-
to desafiador. Numa sociedade caracterizada pelo individualismo, pelo relativismo, com 
a banalização da vida, na qual as benesses do mundo globalizado ficam restritas a um 
pequeno grupo de privilegiados. Neste ambiente muitos jovens encontram dificuldades 
para desenvolver sua vocação. A maioria se depara com o empobrecimento, a inse-
gurança, a falta de recursos e de oportunidades. Todas estas dificuldades influenciam 
diretamente em seu processo de educação, socialização e construção de sua identidade 
acarretando obstáculos no desenvolvimento de seu projeto de vida, na assertividade de 
suas escolhas e na concretização de seus sonhos.

 Portanto, ajudar o jovem a entender esse contexto e todas as consequências das 
suas escolhas, tendo em vista sua vocação à vida e sua missão no mundo, é um grande 
desafio para a Animação Vocacional. 

 2. Discernimento Vocacional 

 Muitos foram os jovens bíblicos que outrora souberam olhar e acolher os sinais 
dos tempos a exemplo de Samuel (I Sm 3,1-21) e Maria (Lc 1,26-38). Eles tiveram em co-
mum um chamado específico de Deus em suas vidas, que gerou uma resposta afirmati-
va, mesmo que no primeiro instante não tivessem entendido totalmente sua missão. Da 
mesma forma, nós precisamos ajudar os jovens a entender o movimento do Espírito nos 
tempos atuais. Este Chamado revela a vocação como dom gratuito à vida, ao amor, à 
felicidade, que se expressar em compromisso no e para o mundo, na busca concreta de 
realização do Reino, no qual a lei maior seja a fraternidade, a justiça, a partilha do bem 
comum, como projeto querido por Deus e anunciado por Jesus (cf. Jo 10,10).

 Conforme a expressão de Carl Jung: “quem olha para fora sonha, quem olha para 

1Este texto tem por base o documento do Sínodo dos Bispos: XV Assembleia Geral Ordinária: Os jovens, a fé e o discerniment 
vocacional. Documento preparatório. Fonte: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_do-
cumento-preparatorio-xv_po.html 
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dentro desperta”, nossa missão é ajudar o jovem a olhar para o mais íntimo de si e des-
pertar para a possibilidade de preencher a vida com sentido. Como Animadores Voca-
cionais ajudamos os jovens a transitar por esses caminhos, fazendo-os perceber e sentir 
profundamente todo o percurso de discernimento. 

 As transformações culturais, tecnológicas e identitárias afetam diretamente nossos 
valores e crenças, tocam diretamente o mais íntimo de cada ser, sua consciência. Con-
forme nos ensina o Vaticano II, “é na consciência que o homem descobre uma lei que não 
se impôs a si mesmo, mas a qual deve obedecer; essa voz, que sempre o está a chamar 
ao amor do bem e a fuga do mal... a consciência é o centro mais secreto e o santuário do 
homem, na qual se encontra a sós com Deus cuja voz se faz ouvir na intimidade de seu 
ser” (Gaudium et Spes, n. 16). É na consciência que se encontra o espaço de diálogo entre 
o ser humano e Deus. É aí que se manifesta o convite de Jesus: “Vem e segue-me.” (Mt 19, 
21), “Vinde e vede.” (Jo 1, 39). 

 Nessa tarefa de discernimento pessoal - podemos ajudar, mas nunca fazer por 
ele/ela - é imprescindível acompanhá-los/las a partir da fé. Pela fé em Cristo não somos 
servos, mas amigos d’Ele (cf. Jo 15,15) e é Ele mesmo quem afirma que não fomos nós que 
o escolhemos, mas fomos eleitos por Ele (Cf. Jo 15,16). Tomar consciência dessa escolha é 
assumir o chamado de Jesus. 

 Somente pela fé, recebida por Deus como dom, é que podemos nos relacionar 
com o amor de Cristo, com a salvação que Ele nos trouxe, caminhar na vida cristã. Desse 
modo que somos convocados ao compromisso social de vida plena e abundante para 
todos (cf. Jo 10,10), pois aceitar a vocação e a partir dela fazer as escolhas certas tem um 
imperativo que nos compromete com a plenitude da vida, uma vez que ilumina nossas 
ações cotidianas. 

 A fé deve estimular a transformação do nosso cotidiano, em relações de frater-
nidade e justiça, de cuidado com os empobrecidos, os que se encontram em situações 
de vulnerabilidade social, cultural, os que se encontram nas periferias existenciais. “Desta 
forma cuida-se do mundo e da qualidade de vida dos mais pobres, com um sentido de 
solidariedade que é, ao mesmo tempo, consciência de habitar em uma casa comum que 
Deus nos confiou” (Laudato Si, n. 232). Esse cuidado faz parte de nossa vocação e missão 
no mundo.

 3. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o (Rm 12,2)

 Não se conformar com este mundo mas, a partir dessa indignação, transformá-lo 
é um compromisso em ouvir o clamor dos que sofrem. 

“Os pobres gritam e, juntamente com eles, também a terra: o compromisso 
a ouvir pode ser uma ocasião concreta de encontro com o Senhor e com a 
Igreja, bem como de descoberta da própria vocação. Papa Francisco ensina 
que, as ações comunitárias mediante as quais cuidamos da casa comum e 
da qualidade de vida dos pobres, ‘quando exprimem um amor que se doa, 
podem transformar-se em experiências espirituais intensas’ (Laudato Si, n. 
232), e, portanto, também em oportunidade e caminho e de discernimento 
vocacional”. 
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 Essa responsabilidade em cuidar da vida de uma forma global passa por uma crítica 
ao modelo de sociedade que temos hoje, na qual os jovens não são meros expectadores, 
mas também seus atores principais. O Papa Francisco chama atenção para a necessidade 
de uma educação ambiental que desenvolva uma crítica 

“aos mitos da modernidade baseados na razão instrumental – individualis-
mo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, mercado sem regras 
– que tende também a recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico: 
o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os 
seres vivos, o espiritual com Deus. (Laudato Si, n. 210).  

 É preciso que nossos jovens sejam capazes de criar uma consciência não somente 
social e cultural em vista do bem comum, para a transformação de nosso cotidiano, mas 
ter uma consciência planetária que envolva todas as teias de relações. Segundo o Papa 
Francisco, “uma boa educação escolar na tenra idade coloca sementes que podem 
produzir efeitos durante toda a vida” (Laudato Si, n. 213). Para isso muitos podem ser os 
espaços de educação formal ou informal. Nesta responsabilidade de educar que é de 
todos, se inclui também o compromisso da política, das diversas associações e natural-
mente das Igrejas e das comunidades cristãs. 

 Sendo assim, descortina-se para a Animação Vocacional uma grande tarefa de aju-
dar a educar os jovens para uma visão e entendimento global de sua vocação à vida, do 
chamado que Deus faz a cada um como pessoa, sendo leigo ou leiga, abraçando a vida 
religiosa ou sacerdotal, como profissional nas mais diversas áreas de atuação, na vida em 
família sendo esposo, esposa, pai ou mãe, como filho ou irmão. Todos têm sua parcela 
de responsabilidade que os comprometem com a defesa, manutenção e preservação da 
dignidade da vida em todas as suas dimensões, na busca do bem comum, na prática da 
justiça, na vivência fraterna, na solidariedade entre as pessoas.

 4. Dimensões práticas 

 O teólogo Leonardo Boff no documentário Ética e Ecologia: desafios para o século 
XXI (ética e ecologia, 2010) destaca:

 - Quatro princípios fundamentais da ética (cuidado essencial, respeito, 
responsabilidade ilimitada e solidariedade), 

 - Quatro ideais fundamentais da vida (bem comum, justa medida, sustentabilidade 
necessária e consumo solidário) e, ainda, as 

 - Quatro virtudes indispensáveis para o século XXI (hospitalidade, convivência 
necessária, tolerância e comensalidade).

Nos princípios éticos, Boff afirma ser imprescindível desenvolver o sentido do cuidado, 
pois perdemos esse parâmetro de se preocupar e cuidar do outro, mas também o cuida-
do essencial com a vida em geral. Necessitamos desenvolver relações amorosas, pois 
tudo o que amamos nós cuidamos. É preciso educar nossas crianças e jovens para o 
respeito com o outro, minha imagem e semelhança. Devemos respeitar a natureza das 
pessoas, de todas as coisas e de todos os seres a nossa volta. É preciso desenvolver o 
senso de responsabilidade em todas as dimensões, assumindo as escolhas e os atos que 
praticamos, em nossa vida pessoal, comunitária e planetária. Precisamos ser solidários, 
sobretudo com os que sofrem ao nosso lado e, sempre que possível, estendermos as 
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mãos, não somente em forma de preces, mas também como ajuda concreta. A solidarie-
dade implica numa comunhão onde todos ganham, todos crescem e se desenvolvem. 

 Estes princípios fundamentam uma ética mínima para os dias atuais. Trazem uma 
aurora de esperança para a humanidade e evocam quatro ideais fundamentais para a 
vida: o bem comum, a justa medida, a sustentabilidade necessária e o consumo solidário. 
Como bem comum se entende o cuidado com as condições necessárias e essenciais 
para toda vida, quer seja humana, das plantas, dos animais, de todo o ecossistema do 
planeta. A justa medida tem a ver com a exploração que o ser humano faz de forma 
ilimitada de todos os recursos da natureza, favorecendo o consumo ilimitado das coisas, 
por parte de uma elite restrita. Refere-se à sabedoria de encontrar o caminho do meio, o 
equilíbrio no uso dos recursos e das coisas. A sustentabilidade necessária nos obriga a 
repensar a forma de usar os recursos disponíveis na natureza sem danificá-la, pois, as ger-
ações que virão depois de nós também terão o direito de habitar este mesmo planeta. 
Quando se fala de consumo solidário e responsável, é para se ter em vista de que 20% 
da população do mundo consome 80% de todos os recursos da natureza. Uns comem 
até fartar-se enquanto outros passam fome e todo tipo de necessidades. É preciso que 
tenhamos menos para que todos possam ter mais.

 Dos princípios éticos e dos ideais fundamentais para a vida brotam quatro virtudes 
indispensáveis para o século XXI: a hospitalidade, a convivência necessária, a tolerância e 
a comensalidade. Hospitalidade significa acolhimento, dar de beber, de comer, acolher 
as diferenças, abrir o coração ao outro, pois todos somos hospedeiros neste planeta. 
A convivência necessária nos leva a entender que nós co-existimos com os outros no 
mesmo espaço. Precisa-se acolher o diferente, não permitindo que as diferenças se 
transformem em desigualdades. A tolerância é a virtude que nos faz permitir que o outro 
seja diferente e por mais que não o entendamos, possamos permitir que ele exista e viva 
ao nosso lado. No entanto a tolerância tem limites. Não se pode tolerar que inocentes 
sejam objetos de abuso, aumentando-lhes o sofrimento. Por fim, a comensalidade é uma 
das virtudes mais importantes para o século XXI, significa comer, viver juntos e em paz. 
Um dos grandes sonhos da humanidade é que todos se encontrem ao redor da mesma 
mesa em partilha fraterna, como se estivéssemos todos em casa. Na mesa se vive uma 
experiência existencial, onde nos sentamos juntos na familiaridade.

 5. Inspiração Marista 

 Olhando para a vida do Pe. Champagnat percebemos que viveu princípios e vir-
tudes supracitados. Sempre se preocupou com o cuidado dos seus irmãozinhos de Maria 
e de suas crianças; exigia o respeito e se dava ao respeito com tudo e com todos. Man-
teve-se responsável com a promessa de fundar a congregação dos irmãos, mesmo que 
isso tenha consumido sua vida. Sempre procurou ser solidário, sobretudo com os mais 
necessitados, mesmo que para isso tivesse que passar necessidades pessoais. Tudo que 
tinha repartia como bem comum de todos. Era justo em suas ações e no uso dos bens, 
procurando consumir o estritamente necessário e ensinava aos irmãos que deveriam evi-
tar o desperdício. Sempre foi hospitaleiro, generoso e acolhedor com todos. Valorizava a 
presença significativa dos irmãos entre as crianças.  Teve a preocupação de reunir todos 
em torno da mesma mesa para que pudessem partilhar o pão, a fé e a vida, vivendo uma 
experiência profunda de família.

 A Semana Vocacional Marista 2018, com o tema sobre as juventudes, sua vocação 
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e missão no mundo, quer proporcionar, em comunhão com a Igreja, um espaço de re-
flexão em torno da vocação à vida e a resposta coerente ao chamado de Deus. Somos 
chamados a viver uma fé comprometida porque não estamos conformados com este 
mundo, é nossa obrigação transformá-lo.

Para aprofundar pode assistir o documentário sobre a Ética e os desafios para o século 
XXI:

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_pW4zOzJE

https://www.youtube.com/watch?v=rerTupQpYLg

https://www.youtube.com/watch?v=6YFTh2yEPlk

 

“Assim resplandeça vossa luz” 
(Mt 5, 16a)

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_pW4zOzJE
https://www.youtube.com/watch?v=rerTupQpYLg
https://www.youtube.com/watch?v=6YFTh2yEPlk
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“Assim resplandeça vossa luz” 
(Mt 5, 16a)
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2019

TEXTO-BASE

 Desde agosto de 2014 celebramos no Brasil a Semana Vocacional Marista, por 
ocasião do mês vocacional estabelecido pela CNBB. Em 2019 o Grupo de Trabalho de 
Animação Vocacional da UMBRASIL definiu como tema: “Vocação, sinal de Deus”; e lema: 
“Sois farol de esperança para o mundo”. Motivados pelos apelos do XXII Capítulo Geral 
e iluminados pela Palavra de Deus: “Assim resplandeça vossa luz” (Mt 5, 16a), esperamos 
contribuir para a reflexão e promoção da cultura vocacional nos ambientes em que 
atuamos.

1. SOMOS SINAIS DE DEUS

 Sinais são importantes a quem viaja, pois orientam para que direção seguir. Os 
sinais bíblicos, sinais de Deus, são diferentes. A palavra “sinal” aparece mais de 100 vezes 
na Bíblia. Vejamos alguns exemplos de sinais de Deus na Bíblia:

 • O arco-íris no céu: “Deus disse: Eis o sinal da aliança que faço convosco e com 
todos os seres que vos cercam, por todas as gerações futuras: Coloco o meu arco nas 
nuvens para que ele seja sinal da minha aliança com a terra” (Gn 9,12-13).

 • Sinal de Deus a Moisés, no Êxodo: “Deus disse: Eu estarei com você! Este será o 
sinal de que Eu o enviei: quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta 
montanha” (Ex 3,12).

 • A manifestação do Reino de Deus por sinais descritos no evangelho de São João 
(Jo 20, 30-31).

 Os sinais bíblicos são sobrenaturais e figurativos. Hoje também podemos estar à 
procura de sinais de Deus. O próprio Jesus explicou quais serão os sinais quando seus 
discípulos Lhe perguntaram: “Quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua 
vinda?” (Mt 24,3...). Os sinais bíblicos remetem para uma mensagem de Deus. Não são 
ambíguos, mas apontam na direção do verdadeiro Deus e da sua vontade.

 Se buscarmos no dicionário o significado da palavra sinal encontraremos que se 
trata de uma manifestação que permite conhecer, reconhecer ou prever algo. Trata-se 
de uma marca, de um aviso ou de qualquer meio que informa, avisa ou adverte algo. O 
sinal permite dar a conhecer uma informação, realizar uma advertência ou constituir-se 
como um lembrete. Os sinais são convencionais, isto é, obedecem a certas característi-
cas reconhecidas pela maior quantidade possível de pessoas. São colocados em lugares 
visíveis para estarem em condições de chamar a atenção. Um sinal também pode ser um 
gesto de uma pessoa para avisar outra sobre uma determinada circunstância.

 Exemplo de escuta atenta aos sinais de Deus é Maria, a mãe de Jesus. Em Caná, 
ela percebe a necessidade dos noivos e intercede por eles juntos a Jesus (Jo 2, 1-11). Ela é 
para nós modelo de simplicidade e de quem ao longo da vida caminha na fé. Marcelino 
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Champagnat também foi capaz de agir corajosamente ao perceber os sinais de Deus 
manifestados na realidade de crianças e jovens do seu tempo.

 2. O CHAMADO COMO SINAL DO AMOR DE DEUS

 A palavra vocação significa chamar. Deus chama PORQUE NOS AMA. SOMOS 
CONVIDADOS/AS A RESPONDER. Na bíblia Deus chama profetas como Moisés, Elias, Jere-
mias, Oséias... Jesus chama Pedro, Tiago, João, Mateus e outras pessoas. Hoje Deus con-
tinua chamando, insistentemente. O importante é estar atento aos sinais deste chamado.

 O chamado nasce das sensibilidades e inquietudes do coração. Como dizia San-
to Agostinho: “tarde te conheci, tarde te amei, beleza tão rara. Eu te procurava lá fora e tu 
estavas dentro de mim”. A pessoa que se permite ouvir o coração, a partir dos sinais que 
a realidade lhe apresenta, sente o chamado de Deus, mesmo que com dúvidas.

Para ouvir a voz do coração faz-se necessários momentos de cultivo da interioridade, de 
silêncio. Deus se manifesta em tudo, até nas rotinas ou mesmo em realidades agitadas. 
Diante dessas experiências, o parar, o sentir, o celebrar ajudam a perceber a que Ele nos 
chama.

 Os novos tempos parecem estar transformando a vida das pessoas, levan-
do muitos a se questionar sobre o real significado de suas existências. Assim, 
ainda que nos apresentemos para o mundo como seres independentes e 
extremamente poderosos por causa de todas as nossas “conquistas”, mante-
mos a fragilidade da vocação humana e nos rendemos à simples conclusão 
de que, se refletirmos com o coração, devemos apenas contemplar a vida 
em toda sua magnitude

(OLIVEIRA, 2010, p.15)

 A vocação nos remete à dimensão profunda do ser, mistério que nos circunda, 
algo que racionalmente nem sempre é compreensível, mas nos ajuda a entender alguns 
questionamentos como: de onde venho? Por que existo? O que me move? A resposta a 
estas perguntas gera uma força que faz caminhar na procura pelo sentido da vida.

 Deus acompanha o dinamismo da vida, chamando cada pessoa a ser protagonista 
de sua própria existência, dos seus discernimentos, de suas escolhas. Participamos assim 
da missão de Deus como co-criadores/as de uma sociedade mais humana, mais justa e 
profundamente solidária.

 2.1. SOMOS VOCAÇÃO

 O Irmão Ernesto Sanchez, Superior Geral dos Irmãos Maristas, afirma:

“Não se tem uma vocação; a pessoa é vocação. Ao entrar no terreno do ser, 
a vocação engloba a totalidade da pessoa. Assim podemos entender que 
a busca da própria vocação coincide com a busca da felicidade, somente 
conhecida a partir da experiência do amor: experiência de amar e sentir-se 
amado por Deus e pelos demais”.
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 “Não se tem uma vocação”, o que se tem são ideias, desejos, vontades, medos.  
 Por isso podemos afirmar que “somos vocação”. Vivemos um processo dinâmico 
de construção e reconstrução de nosso ser. Nesse sentido, o acompanhamento voca-
cional auxilia no processo de autoconhecimento, escuta, discernimento e resposta ao 
chamado.

 Importante é descobrir qual é a nossa missão neste mundo, o caminho pelo qual 
me sinto mais livre a servir e amar. A resposta vocacional deve brotar da liberdade do 
coração, seguindo os passos de Jesus, dizendo sim ao chamado do Pai, conectados pelo 
Espírito Santo.

 3. ASSIM RESPLANDEÇA A VOSSA LUZ (Mt 5, 16a)

 “Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 
obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu”. Assim Deus fala por meio de Jesus so-
bre a luz que cada pessoa tem dentro de si para clarear o caminho e dar sentido à vida.

 E o que significa ser luz? O que significa clarear? Ser luz é uma das características 
visíveis de quem vive com amor e liberdade sua vocação em atitude de serviço. A luz 
não existe para ficar escondida, solitária, para si mesma. Por isso Jesus diz: “que vossa 
luz resplandeça (brilhe) ”, no sentido de que, quem é luz produza obras de luz, para que 
as pessoas ao verem estas obras glorifiquem o Pai.

 Como estamos deixando resplandecer a “Luz”? Quais são as boas obras que real-
izo? Que diferença faço neste mundo, onde vivo, por onde passo? Como eu sei se minha 
luz é percebida pelas outras pessoas? Realmente, são muitos os questionamentos. Algu-
mas renúncias são necessárias, ou seja, enfrentar os ventos contrários que nos impedem 
de chegar a um porto seguro, fortalecidos por esta luz. Deixar de lado qualquer tipo de 
preconceito, de discriminação, de incompreensões e de falta de fé que possam vir a 
comprometer a capacidade de perceber a luz que guia e aponta para a melhor direção.

 É fundamental prestarmos atenção aos sinais que brotam do nosso coração, das 
pessoas, da realidade e que interpelam nossas vidas. Somos capazes de identificá-los?

DEIXE BRILHAR A LUZ QUE EXISTE EM VOCÊ!

 4. SOMOS FAROL DE ESPERANÇA PARA O MUNDO

 Ser farol simboliza orientação, segurança, proteção, esperança, fé e inspiração. 
Farol nos remete à casa da luz, referência para os que estão navegando. O Ir. Emili Turú 
nos motiva a ter presente o espírito fundante do Instituto Marista com a experiência da 
primeira comunidade estabelecida em La Valla:

“Hoje a casa de La Valla continua sendo a fonte luminosa que alimenta nossa 
espiritualidade. Mostra-nos o caminho a seguir; indica uma rota que cada 
um de nós é convidado a tomar de um jeito único e original. Além disso, ao 
longo desse caminho, somos chamados a nos tornar casas de luz para os 
outros.” (La Valla, Casa Da Luz, p.2)
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 O XXII Capítulo Geral, que aconteceu em Rionegro, na Colômbia, em 2017, nos 
motiva a construir casas de luz, envolvendo-nos com paixão na criação de um estilo de 
vida aberto a todas as pessoas, tendo Jesus de Nazaré como o grande Farol de Luz para 
a humanidade. A luz que emana desse farol, mantida pelo Espírito Santo, alimenta a ESPE-
RANÇA de construir um mundo melhor.

 A esperança cristã é baseada na promessa d’Aquele que nos chamou à vida em 
comunidade, no projeto do Crucificado-Ressuscitado, na construção do Reino de Deus 
que “já está” e “ainda não” entre nós. Devemos nos questionar: que sinais consigo ver 
hoje? De que forma consigo despertar a esperança nas pessoas?

Somos Maristas de Champagnat, farol de esperança, caminhando como família global.

 5. DIMENSÕES PRÁTICAS

 De forma concreta, convidamos você a dinamizar as atividades da Semana Vo-
cacional. Como exemplo sugerimos expressar, por meio de frases ou pequenos vídeos, 
resposta à seguinte pergunta:

 DE QUE FORMA PODEMOS SER FAROL DE ESPERANÇA?

 Sugerimos revisitar a cartilha de boas práticas promovendo atividades que não 
fiquem restritas aos muros do nosso ambiente marista: saídas, visitas, momentos de escu-
ta etc.

Como exemplo: https://diadomarista.com.br/

 Esperamos que esta reflexão motive cada pessoa ou grupo a provocar diálogos 
sobre Vocação no ambiente familiar, nos espaços maristas e nos grupos aos quais faze-
mos parte. Queremos também buscar mais informação, orientação e identificação dos 
sinais de Deus em nossa vida, conduzindo-nos para a construção ou atualização do pro-
jeto de vida em aproximação e sintonia com o Projeto de Deus.

 Desejamos que cada marista, consciente do seu chamado, seja sinal do amor de 
Deus na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos, preferencialmente os mais vul-
neráveis, construindo a nova La Valla, casa de luz que acolhe, evangeliza e educa para a 
vida.

https://diadomarista.com.br/
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DICAS DE MÚSICAS E VÍDEOS:

Se mi luz

https://www.youtube.com/watch?v=RlfligPUmw0 

O Sol – Vitor Kley

https://www.youtube.com/watch?v=YVJijQIualA 

Vídeo – Farol da responsabilidade

https://www.youtube.com/watch?v=2GsoaeFPnr0 

Viver – Marcelo Falcão

https://www.youtube.com/watch?v=OMOVBjrv2-w 

Divina Fonte – Jorge Trevisol

https://www.youtube.com/watch?v=_JQEpEtZYI4 
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https://www.youtube.com/watch?v=YVJijQIualA 
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“Disse Jesus: vá e faça o mesmo” 
(Lc 10,37)
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SEMANA VOCACIONAL MARISTA 2020

TEXTO-BASE

 Desde agosto de 2014 celebramos no Brasil a Semana Vocacional Marista, por 
ocasião do mês vocacional estabelecido pela CNBB. Em 2020 o Grupo de Trabalho de 
Animação Vocacional da UMBRASIL, definiu como tema: “Desperte-se”; e lema: “Vocação: 
qual é o seu propósito”? Motivados pelos apelos do XXII Capítulo Geral e iluminados pela 
Palavra de Deus: “Disse Jesus: vá e faça o mesmo” (Lc 10,37). Com o texto base esperamos 
contribuir para a reflexão e promoção da cultura vocacional nos ambientes em que 
atuamos.

 

 1. DESPERTAR 

 Despertar é estar consciente diante da própria vida e de tudo que a cerca. Estar 
desperto, é viver com o máximo de atenção o momento presente. É a capacidade de es-
tar atento diante da realidade que nos toca cotidianamente, e assim, poder ser presença 
significativa onde estivermos.

 Precisamos contar com a graça e presença de Deus para podermos desenvolver 
cada vez mais a nossa capacidade de sermos pessoas integrais, isto é, mais protagonistas 
dos caminhos que assumimos em nossa vida. Muitos são os desafios que enfrentamos 
durante a caminhada, alguns deles se assemelham com os de outros. No entanto, o que a 
torna diferente é o estado de consciência que cada um se encontra e isso possibilita um 
novo jeito de olhar e acolher a realidade. A perspectiva em que eu olho a realidade me 
dá a possibilidade de como reagir diante dos fatos ocorridos.

  “O Senhor DEUS [...] Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para 
que ouça, como aqueles que aprendem” (Is 50,4). Isto é quando estamos conscientes 
de que para além do nosso despertador matinal, existe um Ser que é maior do que nós 
e que nos concede por infinita bondade o despertar para um novo amanhecer. Ele nos 
desperta para escutar com ouvidos atentos a sua mensagem de cuidado para com as 
suas criaturas. Como mensageiros da boa nova, precisamos levar palavras benditas a to-
dos que encontrarmos pelo caminho. 

 É preciso despertar nas juventudes um desejo maior para vivenciar o essencial que 
vida nos proporciona cotidianamente e aí se encontrar a felicidade, pois essa é a maior 
busca do ser humano. Pensar o Projeto de Vida é um excelente caminho para perceber a 
vida, esse grande dom que Deus nos deu e assim, poder recordar e avaliar as experiên-
cias e perceber-se como responsável pela nossa história, embora contamos com muita 
gente pelo caminho.   

 Quem não quer ser feliz? A felicidade consiste em saber administrar as diversas 
circunstâncias da vida, as alegrias e tristezas, desafios e crises. Está mais relacionada com 
um estado consciente de espírito, do que das circunstâncias favoráveis. Precisamos culti-
var valores que nos dão sentido para viver e ser feliz. Já dizia, Sêneca “Quando se navega 
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sem destino, nenhum vento é favorável”. Precisamos navegar tendo o horizonte como 
ponto de chegada, mas é necessário muita atenção com tudo que vemos pelo caminho 
para não nos perder do objetivo principal e ao mesmo sabendo que a felicidade não se 
encontra no ponto final da caminhada, mas em tudo que se contempla pelo caminho. A 
nossa existência é a caminhada que merece toda a nossa atenção e cuidado para não 
nos afastarmos do essencial. 

 

 2. DESPERTAR PARA O SENTIDO DA VIDA

 Para início de conversa.... Que sentido tem viver? Para onde estou conduzindo a 
minha vida? Para onde quero ir? Como encontro sentido na minha vida? O que a vida 
espera de nós? Consigo perceber que os desafios são oportunidades de superação em 
minha vida? O que estou fazendo com o que fizeram de mim? 

 Essas são perguntas frequentes, fundamentais e profundas. O sentido da vida é 
que move o ser humano e a busca por respostas é o que motiva a caminhada. A vida 
segue em constante movimento e as respostas também. Faz-se necessário um constante 
questionamento ao longo do percurso. É possível encontrar essas luzes pelo caminho 
através das experiências, sejam elas no encontro consigo, nas relações de alteridade e no 
contato com o transcendente. Sabendo que toda experiência provoca transformações, 
o indivíduo possui a possibilidade de escolhas e essas escolhas podem apontar algumas 
direções para seguir. 

 Parafraseando José Saramago: a cegueira é viver no mundo que tenha acabado 
a esperança e o sentido. O ser humano contemporâneo: trabalha, ganha dinheiro, com-
pra exageradamente sem necessidade e, aparentemente, se satisfaz momentaneamente. 
Diante de um mundo com crescente realidade de individualismos e indiferença, somos 
convidados a buscar viver a cultura da proximidade, empatia e das relações humanizado-
ras: responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das pessoas, sobretudo porque 
nos ensina a acolher e respeitar o diferente. É através da relação com o outro que con-
struímos uma sociedade pautada no bem comum.  

 Atualmente, é crescente o número de pessoas que vivem sem esperanças e sem 
sentido, se encontram em um vazio interior. A sociedade do consumo e do constante 
prazer incentiva a viver a fuga das crises, dos dias tristes e das dificuldades, que são 
naturais para todas as pessoas. O sofrimento é inevitável e faz parte da vida. Crescemos 
muito tecnologicamente e engatinhamos humanamente. Segundo Viktor Frankl, a pessoa 
descobre o sentido na sua vida através da realização de um valor. Valores criativos: 
voluntariado, o seu trabalho, aquilo que se faz pelo mundo; valores vivenciais: aquilo que 
as pessoas acolhem do mundo, arte, amor, música, amizade e valores atitudinais, mudar 
a mim mesmo, já que não posso mudar o mundo.

 O alto índice de suicídio, sobretudo entre os jovens, nos revela que muitas pessoas 
não estão conseguindo conviver com os desafios e crises que encontramos pela frente. 
Como podemos ajudar as juventudes a lidar e a superar essas realidades tão dolorosas? 
Como podemos ajudá-los a encontrar forças para continuarem caminhando?  

 Torna-se cada vez mais necessário, que o jovem tenha mais espaços de acolhida 
em que possa ser escutado e acompanhado. É primordial, encontrar SENTIDO a tudo 
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aquilo que fazemos, conscientes do seu SIGNIFICADO, em busca de um PROPÓSITO, 
para não ficarmos no piloto automático. Quando se tem um propósito alicerçado em 
bases sólidas é mais provável que o jovem se relacione com mais segurança frente aos 
desafios do dia-a-dia. O melhor presente que podemos dar para o mundo é a nossa 
transformação. 

 3. DESPERTAR PARA A VOCAÇÃO E PROFISSÃO

 Para início de conversa.... O que é Vocação à Família? A Vida Religiosa Consa-
grada ainda faz sentido? Profissão e vocação são a mesma coisa? A condição de viver 
solteiro é vocação? O ministério ordenado é relevante hoje? O que é discernimento?

 A narração da vocação de Samuel (cf. 1 Sm 3, 1-21) permite-nos identificar os traços 
fundamentais do discernimento: a escuta e o reconhecimento da iniciativa divina, uma 
experiência pessoal, uma compreensão progressiva, um acompanhamento paciente 
e respeitoso do mistério em ação, um destino comunitário. A vocação não se impõe 
a Samuel como um destino a suportar; trata-se duma proposta de amor, um envio 
missionário numa história de quotidiana confiança mútua. Toda vocação é um encontro 
sincero consigo e uma resposta de amor à Deus e ao mundo. 

 Como no caso do jovem Samuel, assim também para cada homem e mulher, a 
vocação – apesar de ter momentos fortes e privilegiados – comporta uma longa viagem. 
A Palavra do Senhor requer tempo para ser entendida e interpretada; a missão, a que ela 
chama, revela-se progressivamente. Os jovens sentem-se fascinados pela aventura duma 
gradual descoberta de si mesmos. Aprendem de bom grado das atividades que de-
sempenham, dos encontros e das relações, colocando-se à prova na vida todos os dias. 
Precisam, porém, de ser ajudados a unificar as variadas experiências e a interpretá-las 
numa perspectiva de fé, superando o risco de dispersão e reconhecendo os sinais com 
que Deus lhes fala. Na descoberta da vocação, nem tudo aparece imediatamente claro, 
porque a fé «“vê” na medida em que caminha, em que entra no espaço aberto pela Pala-
vra de Deus» (Francisco, Lumen fidei, n. 9).

 Falar da existência humana em termos vocacionais permite salientar alguns 
elementos que são deveras importantes para o crescimento do jovem: significa excluir 
que aquela seja determinada pelo destino ou fruto do acaso e ainda que seja um bem 
privado a gerir por conta própria. Se, no primeiro caso, não há vocação porque não 
existe o reconhecimento duma destinação digna da existência, no segundo, um ser 
humano imaginado “sem vínculos” torna-se “sem vocação”. Por isso, é importante criar 
as condições a fim de que, em todas as comunidades cristãs, a partir da consciência 
batismal dos seus membros, se desenvolvam uma verdadeira cultura vocacional e um 
incessante compromisso de oração pelas vocações para o real entendimento de que 
todas e todos são chamados e por isso, precisamos discernir: qual é o nosso propósito?

 Muitos jovens são fascinados pela figura de Jesus. A sua vida parece-lhes boa e 
bela, porque é pobre e simples, feita de amizades sinceras e profundas, prodigalizada 
pelos irmãos com generosidade, nunca fechada a ninguém, mas sempre disponível ao 
dom. A vida de Jesus continua a ser, ainda hoje, profundamente atraente e inspiradora; é, 
para todos os jovens, uma provocação que interpela. A Igreja está ciente de que isto se 
deve ao fato de Jesus ter uma ligação profunda com todo o ser humano, porque «Cristo, 
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novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si 
mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime» (Gaudium et spes, n. 22).

 Na verdade, Jesus não só fascinou com a sua vida, mas também chamou explicita-
mente à fé. Encontrou homens e mulheres que reconheceram, nos seus gestos e nas suas 
palavras, a maneira correta de falar de Deus e de se relacionar com Ele, anuindo àquela 
fé que leva à salvação: «Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz» (Lc 8, 48). Mas outros, que O 
encontraram, foram chamados a tornar-se seus discípulos e testemunhas. A quem quer 
ser seu discípulo, Ele não escondeu a exigência de carregar a própria cruz todos os dias 
e segui-Lo por um caminho pascal de morte e ressurreição. E a fé das testemunhas con-
tinua a viver na Igreja, sinal e instrumento de salvação para todos os povos. A pertença à 
comunidade de Jesus conheceu sempre diversas formas de seguimento. A maioria dos 
discípulos viveu a fé nas condições normais da vida de todos os dias; mas outros, inclu-
indo algumas figuras femininas, partilharam a existência itinerante e profética do Mestre 
(cf. Lc 8, 1-3); desde o princípio, os apóstolos desempenharam um papel particular na 
comunidade e foram associados por Ele ao seu ministério de guia e pregação.

 Entre todas as figuras bíblicas que ilustram o mistério da vocação, há que con-
templar de maneira singular Maria. Mulher jovem que tornou possível, com o seu “sim”, a 
Encarnação, criando as condições para que todas as outras vocações eclesiais pudessem 
ser geradas, Ela permanece a primeira discípula de Jesus e o modelo de todo o discipu-
lado. Na sua peregrinação de fé, Maria seguiu o seu Filho até aos pés da cruz e, depois da 
Ressurreição, acompanhou no Pentecostes a Igreja nascente. Como Mãe e Mestra miseri-
cordiosa, continua a acompanhar a Igreja e a implorar o Espírito que vivifica todas as vo-
cações. Assim, é evidente que o “princípio mariano” tem um papel eminente, iluminando 
a vida inteira da Igreja nas suas diversificadas manifestações. Ao lado da Virgem, também 
a figura de José, seu Esposo, constitui um modelo exemplar de resposta vocacional. 

 3.1 DIFERENTES FORMAS DE RESPONDER À VOCAÇÃO

 Numerosos jovens vivem a orientação profissional num horizonte vocacional. 
Não raro rejeitam propostas de trabalho aliciantes, porque não estão em sintonia com 
os valores cristãos, e fazem a escolha dos percursos de formação interrogando-se como 
fazer frutificar os talentos pessoais ao serviço do Reino de Deus. O trabalho é, para mui-
tos, uma ocasião para reconhecer e valorizar os dons recebidos: assim, os homens e as 
mulheres participam ativamente no mistério trinitário da criação, redenção e santificação.

 As duas recentes Assembleias sinodais sobre a família, de que resultou a Exor-
tação Apostólica Amoris laetitia, ofereceram uma rica contribuição sobre a vocação da 
família, como leigas/os comprometidos na Igreja e a cooperação insubstituível que as 
famílias são chamadas a dar no testemunho do Evangelho através do amor recíproco, 
da geração e da educação dos filhos. Ao mesmo tempo que se remete para a riqueza 
contida nos recentes documentos, lembra-se a importância de retomar a sua mensagem 
para redescobrir e tornar compreensível aos jovens a beleza da vocação nupcial.

 O dom da vida consagrada, que o Espírito suscita na Igreja, tem um particular 
valor profético enquanto é um jubiloso testemunho da gratuidade do amor. Quando 
as comunidades religiosas e as novas fundações vivem autenticamente a fraternidade, 
tornam-se escolas de comunhão, centros de oração e contemplação, lugares de 
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testemunho de diálogo intergeracional e intercultural, bem como espaços para a 
evangelização e a caridade. A missão de muitos consagrados e consagradas, que cuidam 
dos últimos nas periferias do mundo, manifesta concretamente a dedicação de uma 
Igreja em saída. Não obstante, em certas regiões experimente a redução numérica e a 
fadiga do envelhecimento, contudo a vida consagrada continua a ser fecunda e criativa, 
inclusive através da corresponsabilização de muitos leigos que compartilham o espírito e 
a missão dos diferentes carismas. A Igreja e o mundo não podem prescindir deste dom 
vocacional, que constitui um grande recurso para o nosso tempo.

 A Igreja sempre teve um cuidado especial pelas vocações ao ministério ordena-
do, ciente de que este é um elemento constitutivo da sua identidade para o serviço à 
vida cristã. Por tal razão, sempre reservou uma atenção específica à formação e acom-
panhamento dos candidatos ao presbiterado. A preocupação de muitas Igrejas pela 
sua diminuição numérica torna necessária uma renovada reflexão sobre a vocação ao 
ministério ordenado e sobre uma pastoral vocacional capaz de fazer sentir o fascínio da 
pessoa de Jesus e da sua chamada a ser pastor do seu rebanho. Também a vocação ao 
diaconato permanente requer maior atenção, porque constitui um serviço do qual ainda 
não foram desenvolvidas todas as potencialidades e possibilidades.

 O Sínodo refletiu sobre a condição daqueles que vivem sós (leigos/as solteiros), 
reconhecendo que, sob esta designação, se podem indicar situações de vida muito 
diferentes entre si. Tal situação pode depender de muitas razões, voluntárias ou 
involuntárias, assim como de fatores culturais, religiosos e sociais. Portanto, ela pode 
expressar uma vastíssima gama de percursos. A Igreja reconhece que esta condição, 
assumida numa lógica de fé e de dom, pode tornar-se um dos inúmeros caminhos ao 
longo dos quais se atua a graça do Batismo e se caminha para a santidade a que todos 
somos chamados.

 4. DESPERTAR PARA OS DIREITOS HUMANOS

 Para início de conversa.... Quais são os direitos básicos do ser humano? Cham-
pagnat viveu com seus direitos resguardado na sua época ou foram violados? Quais são 
os direitos violados hoje na nossa sociedade? Jesus defendia o quê?

         “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.  O trecho do artigo 5° do 
Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (Lei n° 8. 069,1990), que traz o posicionamen-
to do estado brasileiro em assegurar a garantia de direitos fundamentais às infâncias e 
juventudes, já pulsava no coração do fundador do Instituto Marista há mais de 200 anos. 
Marcelino Champagnat, depois de testemunhar, quando criança, a arbitrariedade no 
sistema educacional na França do século XVIII e guiado pela fé, deixou de ser expectador 
das desigualdades e passou a ter como missão apostólica tornar Jesus Cristo conhecido, 
amado e seguido por meio da evangelização e educação.

 O legado de Champagnat tomou o mundo e passou a abarcar o compromisso 
com os excluídos de forma ainda mais intensa. “ Gostaria que dedicassem os primeiros 
passos de seu zelo às crianças sem instrução e mais abandonadas”, costumava dizer aos 
Irmãos Maristas.



63

Memórias Vocacionais
2014 - 2020

 5. DESPERTAR PARA O TRANSCENDENTE

 Para início de conversa.... Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Como negar 
a presença de Deus diante de tanta beleza? O que significa espiritualidade? Deus é para 
todos? Até mesmo que não crê em Deus? Você tem fome de quê?

 Segundo o Papa Francisco quando esteve em Cracóvia para a Jornada Mundial 
da Juventude, um jovem estudante universitário lhe perguntou: “Como posso falar com 
um ateu da minha idade? O que posso dizer a um jovem ateu que não tem nenhum 
relacionamento com Deus?”. Respondeu: “ Por que você precisa falar? Devemos sempre 
fazer, não dizer. Faça. Se você começar falando, fará proselitismo, e fazer proselitismo 
significa usar as pessoas. Os jovens são muito sensíveis aos testemunhos, eles precisam 
de homens e mulheres que sejam exemplos, que façam sem exigir nada dos outros, que 
se revelem pelo que são e basta. Serão eles, os outros jovens, a lhe fazerem perguntas, e 
assim chegará também o momento de você falar, de dizer”.

 Frei Betto no seu livro fome de Deus, afirma que Deus está na moda. Corações e 
mentes são atraídos pela experiência do mistério da fé: esse dom que nos permite “ver” 
o Invisível, acreditar naquilo que se espera e desfrutar o Transcendente como amor. Na 
fronteira entre a modernidade e a pós-modernidade, o racionalismo entrou em crise; o 
consumismo sacia, para quem pode a fome de pão, mas não a de beleza; a crise das 
ideologias induz as pessoas a voltarem à subjetividade.

 Essa “gula de Deus”, na expressão de Rimbaud, sinaliza a busca de um sentido 
para a existência numa sociedade carente de sentido. Sem utopias, os jovens correm 
o risco de procurar o sonho nas drogas; sem esperança, muitos trocam a solidariedade 
pela competição e a compaixão pela ambição; sem amor, as relações são tratadas pela 
lei da oferta e da procura. Ocorre que o ser humano é vocacionado à transcendência. 
Ele é o único ser da natureza que que está em constante inquietude. Seu desejo não faz 
concessão: almeja a comunhão com o Transcendente, ainda que tateando por atalhos 
que iludem os sentidos e confundem a razão: posses, status, poder etc.

 Deus é hoje, segundo Betto, o mais intrigante e inquietante objeto de desejo. Há 
uma infinidade de intermediários oferecendo ao mercado da credulidade o Produto Di-
vino em diversas embalagens – do esoterismo arcaico ao pentecostalismo extático, das 
premonições zodiacais à mídia eletrônica monitorada por pastores milionários. As Igrejas 
históricas, católica e protestante, procuram se adaptar aos novos tempos, constrangidas 
sob o peso de suas próprias estruturas. De certo modo, as comunidades eclesiais de base 
respondem à vocação gregária das classes populares, ligando fé e vida. No entanto as 
pessoas querem mais, muito mais: anseiam por conhecer, na boca da alma, o sabor de 
Deus.

 A Semana Vocacional Marista 2020 tem como propósito ser um local propício de 
acolhida e escuta para ajudar nossos adolescentes e jovens a fazerem perguntas que os 
levem ao movimento de encontro consigo. O pastoralista e Animador Vocacional não 
tem respostas prontas para dar às inquietações que possam surgir, mas precisam ser 
companheiros, caminhar lado a lado e ajudar os jovens a descobrirem seu propósito en-
quanto vocacionados. E você já descobriu seu propósito?
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