
 

 
 
 

 
 

Programa Regional de Animação Vocacional 
 
De 26 a 30 de setembro de 2022, acontece no Centro de Espiritualidade Marista (CEM), 

em Santiago, Chile, o Programa Regional de Animação Vocacional (AV) para 

o desenvolvimento da Vocação do Irmão, coordenado pelo Secretariado Irmãos, 

hoje  do Instituto e pela  Área da Vida Marista  da  Região América-Sul (RAS). 

Da PMBCS participam ativamente os Irmãos Bruno Marcondes, Rafael Fagner e 

Edicarlos Coelho, bem como o leigo Volnei Sevenhani, que atuam nos Regionais e na 

Coordenação de AV da Província. 
 

 
 
 



 
 

 

Diz o Papa Fco que “vamos continuar diminuindo em número – uma realidade comum a 

muitas ordens e congregações religiosas. Essa diminuição não depende de nós, pois a 

vocação é dada e enviada pelo Senhor. Devemos, todavia, nos perguntar qual é a provação 

e o ensinamento do Senhor para a vida religiosa consagrada, hoje. Não devemos ficar tristes 

e tampouco ficar inertes no nível da explicação sociológica da crise vocacional. É hora de 

purificar os afetos desordenados para buscar e encontrar a vontade 

divina”. https://bit.ly/3ftVc6y 
 

Sim, a Vida Religiosa Consagrada está em transição e já se revela em menor número, menos 

obras, menos poder e relevância social, menos visibilidade... e isto será um bem, creiamos!  

A vida de especial consagração a Deus vive tempos críticos e tempos de provação precisam 

de profundidade, de fé esclarecida, robusta e fortalecida, porque senão vamos todos nos 

perder em um espaço exterior muito angustiante ou muito difuso e inconsistente. Nesse 

sentido, a vida e ensinamentos de São Marcelino homem de muito espírito de fé e de fé 

comprovada, adquire uma relevância singular para nós nesse contexto, sobretudo se nos 

aproximarmos da sua experiência de “noite escura” frente às crises vocacionais já vividas 

nos primórdios do Instituto.  
 

A verdade mais profunda é que o Senhor nos conduz à humilhação dos números para abrir 

a cada um o compromisso com o dom de uma fidelidade renovada, com a alegria da 

perseverança e com um caminho de fecundidade vocacional de que “Vale a Pena Ser Irmão”. 

Daí reavivar a chama de uma ampla e profunda cultura de Animação Vocacional capaz de 

nos animar a trabalhar juntos para atrair novos e maravilhosos companheiros para a vida, 

vocação e missão maristas já no presente e para o futuro.  
 

Provocados pelo Papa Francisco, somos convidados a repensar, renovar e a reconstruir em 

nossas famílias religiosas um programa assertivo de Animação Vocacional bem ao encontro 

dos anseios e idiossincrasia da nova geração, em conformidade com o novo jeito de ser 

Igreja e Vida Consagrada, hoje, para responder com fidelidade evangélica aos tempos difíceis 

e de esperança que nos cabe viver.  
 

Queridos Irmãos, a Animação 

Vocacional   é parte substancial da 

nossa vida e missão maristas. No 

coração de todo o nosso esforço deve estar 

a graça e a arte de acompanhar a escuta do 

chamado do Senhor e o discernimento do 

seu caminho junto aos jovens e adultos 

atraídos para o carisma e vocação maristas. 

É o Senhor que chama, mas quem escuta 

precisa ser acolhido e acompanhado num 

processo sério de discernimento. 
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