
Indicações para a Celebração do início
do Ano das Vocações Maristas

20 de maio de 2022

O Secretariado dos Irmãos Hoje partilha convosco, Maristas de Champagnat, este simples guia para 
celebrar o Lançamento do Ano das Vocações Maristas, a 20 de Maio de 2022 (ou qualquer que seja a 
data que escolheram para o fazer). A ideia é ter uma celebração uniforme em todo o Instituto, re-
forçando assim a sensação de ser uma família global. Este guia pode ser utilizado por comunidades, 
fraternidades, grupos, associações, serviços pastorais e educativos e afins. Compreendemos que cada 
contexto tem a sua particularidade; portanto, sintam-se à vontade para adaptar este guia à vossa 
própria realidade.

A. Recursos

1. Vela apagada (e isqueiro)
2. Uma Planta num vaso, de preferência com novos brotos. O tamanho seja proporcional ao 

tamanho da sala. Esta planta servirá como símbolo vivo do Ano das Vocações Maristas. Su-
gerimos que permanceça em um local visível durante TODO O ANO, para que seja cuidada 
por toda a comunidade.

3. Logotipo do Ano Vocacional Marista (o tamanho dependerá do espaço onde a reunião vai 
se realizar).

4. Pedaços de papel, o tamanho é ¼ de A4 (ou carta), cada participante terá pelo menos 2. Se 
possível, devem ser de cores diferentes. Serão entregues juntamente com as canetas antes 
do início da celebração.

5. Canetas coloridas ou canetas esferográficas
6. Reprodutor de música. 
7. Outros símbolos Maristas
8. Cópia da oração para cada pessoa, impressa ou enviada para o seu telefone celular. 
9. Se o participante tiver um diário, pode também utilizá-lo para escrever a sua reflexão.

B. Configuração

1. Um lugar no centro ou na frente (por exemplo, uma pequena mesa), onde a vela apagada, o 
logotipo e a planta podem ser colocados.

2. Arranjos de assentos circulares, em forma de leque ou em U, com espaço para se deslocarem 
em pequenos grupos.

C. Recursos online

Sugerimos algumas canções a utilizar. Estão disponíveis no YouTube (são fornecidos links). Os ar-
quivos de música são também enviados com este guia. No entanto, se desejar utilizar canções mais 
adequadas ao seu contexto, por favor, sinta-se à vontade para o fazer.

1. Veni Sancte Spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=X8lnAi-PEco
2. Ubi Caritas: https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
3. Sub Tuum Praesidium: https://www.youtube.com/watch?v=OGE62LN0p_o  

D. Site

Outras informações para o Ano das Vocações Maristas se encontram no site do Insituto
https://bit.ly/32W1LbF 

https://www.youtube.com/watch?v=X8lnAi-PEco
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=OGE62LN0p_o
https://bit.ly/32W1LbF

