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Circular do Irmão Provincial1

1. Para ser lida em Comunidade.

Brasília – DF, 05 de agosto de 2012.

Estimados/as Irmãos,
Formandos, Diretores/as, VDE’s, VDA’s,
Coordenadores/as de Pastoral
e Nucleadores/as Vocacionais1

Graça e Paz!

O último Capitulo Provincial, em
dezembro de 2009, assumiu, em uma das suas
prioridades: “Desenvolver uma cultura
vocacional, estabelecendo processos de
Formação Conjunta de Irmãos e leigos/as
Maristas, na vivência do nosso Carisma”, em
vista de contribuir com a vida e a vocação de
inúmeros jovens que aprofundam o
discernimento vocacional, elaboram e vivem
seu Projeto de Vida.

Guiados pelo tema: Vocação – andar com
fé eu vou! e a iluminação bíblica: “A fé que
age por meio do amor” (Gl 5, 6c), a Semana Vocacional Marista 2012 convoca-nos a refletir
sobre duas dimensões quase sempre esquecidas, mas necessárias, na vocação cristã: fé e
vida. Não por acaso, a Igreja nos propõe o Ano da Fé, que se iniciará no dia 11 de outubro de
2012, em sintonia com os 50 anos do Concilio Vaticano II.

A presente realidade da reversão financeira na Província Marista Brasil Centro-Norte,
embora exija cortes no orçamento dos diversos projetos e ações, em hipótese alguma deve
nos paralisar ou negligenciar o cultivo da principal prioridade do Instituto Marista: evangelizar.
Neste caso específico: o despertar das vocações.
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Nesse sentido, quero reforçar, entre todos
os projetos existentes na ação pastoral da
nossa Província, a importância da realização
da Semana Vocacional Marista para a
vitalidade do Instituto Marista. Não podemos
deixar de divulgar e viver, com entusiasmo e
brilho nos olhos, as atividades, ações, projetos
e iniciativas pedagógico-pastorais, dessa área,
junto às nossas crianças, adolescentes, jovens
e adultos. Muito menos, deixar de desenvolver
atividades que despertem vocações
específicas, em especial a vocação marista,
como também a participação no Núcleo de
Animação Vocacional – NAV das Unidades e
Comunidades Maristas.

Na missão de Superior Provincial da
Província Marista Brasil Centro-Norte e Presidente da UBEE –UNBEC, faço-lhes um pedido.
Durante todo o ano de 2012, e principalmente na realização da Semana Vocacional Marista,
não deixem de viver “a fé que age por meio do amor” (Gl 5,6c). Sejam criativos no anúncio do
Evangelho, como foi Maria, primeira vocacionada, discípula e missionária de Jesus Cristo.

Fraternalmente,

Ir. Wellington Mousinho de Medeiros
Superior Provincial

.


