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Ano das Vocações Maristas

20 de maio de 2022

I. Motivação

Leitor 1:

Em 25 de junho, na carta que enviei aos Provinciais e Superiores de Distritos, anunciei o Ano das 
Vocações Maristas: “Queremos propor ao Instituto que dedique um ano para retornar com força e 
entusiasmo ao tema das vocações Maristas, na perspetiva de uma cultura vocacional renovada. A 
proposta é realizá-lo de 20 de maio de 2022 a 6 de junho de 2023. Estas datas evocam a história 
de nossas origens quando houve um impressionante ressurgimento vocacional entre 1822 e 1823, 
após a grande crise de vocações sofrida pelo Instituto, alguns anos após sua criação. A experiência 
que Marcelino viveu há 200 anos, com muita fé e confiança em Deus e em Maria, pode ser um ponto 
chave de motivação para esta iniciativa”. 

Encorajo todas as Unidades Administrativas a refletir e fazer um plano para viver este ano como 
uma Família Marista Global, buscando fortalecer nossa identidade e carisma. Queremos oferecer 
nosso testemunho e visibilidade às novas 
gerações. Queremos acompanhar os jovens 
na reflexão sobre sua própria vocação e dar 
a conhecer as possíveis formas de viver o ca-
risma de Champagnat em nossos dias, seja como 
Irmão ou como Leigo Marista.
(Extratos da Mensagem do Ir. Ernesto Sanchez, Su-
perior Geral, em 2 de janeiro de 2022)

II. Acendimento da vela e invocação
    do Espírito Santo

A vela é acesa enquanto o Veni Sancte Spiritus 
(Vem, Espírito Santo) é ouvido.

III. Oração de São Marcelino Champagnat 

(Juntos, contemplativamente)

Maria, o empreendimento é seu. A Senhora 
nos reuniu, mesmo contra as adversidades do 
mundo, para trabalharmos para a glória de seu 
Divino Filho. Se não vier em nosso auxílio, va-
mos acabar, minguando como lâmpada que não 
tem mais azeite. Agora, se o empreendimento 
acabar, o que estará acabando não será o nos-
so, mas o seu, pois foi a Senhora que tudo fez 
entre nós. Contamos, pois, com seu poderoso 
auxílio, e nele sempre confiaremos. Digne-se, Ó 
Boa Mãe, preservar-nos, multiplicar-nos, santi-
ficar-nos.

Amém. 



IV. Aprender de São José

Leitor 2:

Em São José, Padroeiro da Igreja universal, 
Deus reconheceu um coração de pai, capaz de 
dar e gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que 
as vocações tendem a fazer: gerar e regenerar 
vidas todos os dias. O Senhor deseja moldar 
corações de pais, corações de mães: corações 
abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos 
na doação, compassivos para consolar as an-
gústias e firmes para fortalecer as esperanças. 
Disto mesmo têm necessidade o sacerdócio e a 
vida consagrada, particularmente nos dias de 
hoje, nestes tempos marcados por fragilidades 
e tribulações devidas também à pandemia que 
tem suscitado incertezas e medos sobre o fu-
turo e o próprio sentido da vida. São José vem 
em nossa ajuda com a sua mansidão, como San-
to ao pé da porta; simultaneamente pode, com 
o seu forte testemunho, guiar-nos no caminho.

(Extratos da Mensagem do Papa Francisco para 
o 58º Dia Mundial das Vocações -Abril de 2021)

V. Momento de Silêncio 

Música suave de fundo

VI. Partilha em pequenos grupos

A. Motivação: O 22º Capítulo Geral convi-
dou-nos a “redescobrir a paixão original 
que nos moveu a ser Maristas”. Desta 
forma, podemos dar testemunho da rele-
vância permanente do carisma Marista. 
(Objetivo 1, Ano das Vocações Maristas).

B. Pontos para reflexão e partilha

1. Lembre-se do momento em que de-
cidiu tornar-se um Marista. Revive o 
momento, o lugar, as pessoas envolvi-
das, as circunstâncias.

2. Que sentimentos evoca em você esta 
parte da sua viagem?

3. De que é que se sente grato?

C. Dinâmica

1. Escrever um diário para aqueles que 
podem.

2. Nos pedaços de papel que recebeu 

anteriormente, escreva as palavras-
-chave das suas respostas às pergun-
tas acima.

3. Mudança para pequenos grupos de 4 
pessoas para partilha. A duração será 
determinada pelo facilitador.

VII. Contemplação

1. Cada pessoa é convidada a colocar os pedaços 
de papel em que escreveu as palavras-chave 
à volta da planta no meio.

2. O grupo é então convidado a contemplar es-
tas palavras enquanto “Ubi Caritas” toca em 
segundo plano.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

VIII. Evangelho

Leitor 3:

“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito 
fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coi-



sa alguma. Se vocês permanecerem em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vocês, pedi-
rão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu 
Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito 
fruto; e assim serão meus discípulos.”

João 15,5.7-8

IX. Momento de silêncio

Convidamos a todos a sonhar com o futuro. 

1. Que frutos desejamos colher após o Ano Voca-
cional Marista? Você pode escrever no diário.

2. Em seguida, o animador pede àqueles que 
desejam compartilhar uma palavra ou uma 
frase. 

3. Concluir com o convite para “guardar estes 
sonhos em nossos corações enquanto via-
jamos juntos durante este Ano Vocacional 
Marista”.

X. Preces

Animador: Deus sempre fiel, te damos graças de 
modo especial pelo carisma recebido através de Mar-
celino Champagnat. Com ele, enriqueceste a vida da 
Igreja e de tantos Maristas, hoje. (Regra, N. 95).  
Ouve-nos, Senhor. 
Nós Te pedimos, Senhor.

1. Obrigado por tantas gerações de Irmãos 
que, nos cinco continentes, entregaram 
suas vidas na evangelização das crianças 
e jovens (Regra, N. 95).  
Obrigado, Senhor. 
Nós Te agradecemos, Senhor.

2. Obrigado pelo crescente número de Leigas 
e Leigos Maristas, chamados pelo Espíri-
to Santo a viver sua vocação cristã, e a 
partilhar a mesma missão, em comunhão 
com os Irmãos (Regra, N. 95).

  Obrigado, Senhor. 
  Nós Te agradecemos, Senhor.

3. Obrigado, Espírito Santo, por nos chamar 
constantemente à conversão e porque 
nunca deixas de surpreender-nos abrindo 
novos horizontes no Instituto (Regra, N. 
95). 
Obrigado, Senhor. 
Nós Te agradecemos, Senhor.

4. Ajuda-nos a criar o ambiente necessário 
para que os jovens cresçam e se realizem 
plenamente, em sintonia com o Seu so-
nho para eles. Dá-nos uma nova perspe-
tiva para acompanhá-los em seu discerni-
mento vital e construí-los como pessoas 
integradas (Lares de luz, p. 112). 
Ouve-nos, Senhor. 
Nós Te pedimos, Senhor.

5. Ensina-nos a fazer caminho com os pais 
no processo de discernimento vocacio-
nal; faça-nos generosos em oferecer-lhes 
informação, proximidade e acompanha-
mento. Pedimos que a relação entre pais 
e filhos seja cuidada para que a vocação 
e as diferentes escolhas, possam ser aco-
lhidas de forma conjunta (Lares de luz, p. 
116). 
Ouve-nos, Senhor. 
Nós Te pedimos, Senhor.

6. Acompanha-nos em nossa 
caminhada como Maristas de 
Champagnat. Apaixonados e 
plenamente comprometidos, 
possamos responder ao cha-
mado do Espírito a ser um 
rosto mariano entre os jovens 
e, sobretudo, entre os pobres. 
Queremos crescer em comu-
nhão, coresponsabilidade da 
vida e missão Maristas, nas 
estruturas e nos processos. 
(Lares de Luz, p. 126).  
Ouve-nos, Senhor. 
Nós Te pedimos, Senhor.

Outras intenções...



XI. Pai-Nosso

XII. Oração pelo Ano das Vocações Maristas

Todos: Você respondeu à oração de Marcelino 
Champagnat há 200 anos e libertou o Instituto 
da aparente esterilidade, abençoando-o com um 
crescimento prodigioso. 

Coro I: Ao longo de nossa história, Você realizou 
ações maravilhosas por meio dos homens que se 
consagraram como Pequenos Irmãos de Maria e 
dos Leigos que alargaram a tenda para comparti-
lhar o carisma e a missão Maristas.

Leitor 4: Louvamos e agradecemos a Você pela 
estreita colaboração para tornar Jesus e Maria 
conhecidos e amados entre as crianças e jovens 
nos lugares onde estamos presentes.

Todos: Senhor da messe, encontramo-nos hoje 
em um mundo turbulento no qual o sonho do 
Fundador permanece mais atual do que nunca. 

Coro 2: Ajude-nos a cuidar e gerar vida Marista 
e nos manter enraizados na paixão original que 
nos inspirou para que queremos responder cora-
josamente às necessidades emergentes de nosso 
tempo.

Leitor 5: Como Marcelino, pedimos hoje ao Se-
nhor: aumente o número de seus seguidores em 
nosso Instituto.

Coro 1: Mostre-nos os jovens que você escolheu, 
porque queremos acompanhá-los e cuidar de sua 
vocação marista. 

Coro 2: Inspire-nos a embarcar neste caminho 
de amor e serviço aos mais desfavorecidos como 
Maristas de Champagnat.

Todos: Maria, nossa Boa Mãe, cremos que esta é 
a sua obra; confiamos que a Senhora não permi-
tirá que a lâmpada se apague por falta de azeite. 
Transmita nossas orações ao Seu Filho, nosso Se-
nhor Jesus Cristo. Amém.

XIII. Canto final: Sub Tuum Praesidium

Sub tuum praesidium confugimus, confugi-
mus. Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Gene-
trix.

Nostras deprecationes ne despicias,

ne despicias in necessitatibus nostris,

Sub tuum praesidium confugimus, confugimus. 
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.

Sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta

Sub tuum praesidium confugimus, confugimus. 
Sancta Dei Genetrix, Sancta Dei, Genetrix.


