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Em abril deste ano, por unanimidade, a 58ª Assembleia Geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) aprovou a realização do
terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil em 2023, que deverá ser
celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023. A
iniciativa comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à
reflexão, oração e promoção das vocações no país. O Ano Vocacional de
2023 dará continuidade a um processo iniciado em 1983, quando foi
celebrado o primeiro ano vocacional do Brasil. Neste tempo que antecede o
ano vocacional, as reflexões são para ajudar a cada um a olhar a vocação
no seu sentido mais profundo e mais amplo em nível pessoal e comunitário.
Queridas jovens, caras vocacionadas, somos desafiadas a
promover com muita clareza a identidade das mais diversas vocações
específicas na Igreja, todos nós somos um povo de vocacionados e
vocacionadas. Perceber e compreender que “Deus chama pelo nome”, a
Vocação é pessoal mas, como nós somos Igreja somos chamadas de
dentro da comunidade e enviada a ser Igreja como se expressa no tema e
lema. Inspirados no Documento Final do Sínodo dos Bispos sobre “Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional” e considerando as sugestões e
reflexões nas várias reuniões, a Comissão escolheu e divulgou em 13 de
julho, como tema do Ano Vocacional 2023 “Vocação: Graça e Missão” e o
lema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33).

O tema “Vocação: Graça e Missão” se fundamenta na afirmação
de que “a vocação aparece realmente como um dom de graça e de aliança,
como o mais belo e precioso segredo de nossa liberdade”, conforme o
Documento Final de nº 78. Iluminado pelo texto que “Jesus chamou e
enviou os que Ele mesmo quis” (cf. Mc 3, 13-19) nos ajuda a perceber que
a origem, o centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Jesus
Cristo. Ele é por excelência o vocacionado do Pai que nos ensina, nos
convida a viver e a fazer o mesmo que Ele fez.
É desafio cultivar uma espiritualidade para o Ano Vocacional:
“vocação” é iniciativa de Deus, é mistério, é graça; é experiência de
encontro com Jesus; é fascínio e alegria; é assombro, é sensibilidade ao
apelo, é inconformidade, é resposta pessoal; é envolvimento comunitário, é
missão, é tarefa, é serviço, é disposição para o sacrifício; é entrega da vida,
é coragem e determinação, é esperança e convicção firme; é testemunho
de fé: é “espiritualidade” como a que moveu o próprio Jesus e marcou sua
personalidade, imprimindo-lhe caráter e identidade, disse a Comissão
organizadora.
O lema “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24, 32-33) fala
do coração e dos pés. Recorda um texto lindo dos discípulos de Emaús. Um
movimento interior onde o que arde o nosso coração é escutar a Palavra do
Ressuscitado, e os pés se colocam a caminho para anunciar o encontro
que fazemos com o Cristo. Então, para todos nós vocacionados,
vocacionadas chamados, chamadas para uma grande missão o Ano
Vocacional nos ajuda a cada um, cada uma a acolher o chamado de Jesus
como graça, como uma oportunidade para se configurar com Jesus e que
mais pessoas deixem que seus corações ardam e que os seus pés se
ponham a caminho, em saída missionária nesta terra de missão.
Assim cara jovem, eis o tempo: é agora, no hoje de sua vida, pare e
se pergunte: Quando meu coração arde? Para onde meus passos se
apressam em chegar? O que busco mesmo para minha vida? Será que
Deus tem uma proposta concreta para mim, hoje? Vem, olha aqui... Navega
na rede Franciscana Aparecida e com certeza você encontrará algo,
histórias de pessoas que, como você, se deixaram encantar por esta
Missão e por este Carisma. E com o coração aquecido, com brilho no olhar,
sem medo de ser feliz estão dizendo sim ao chamado do Senhor. Por isso,
VEM! Ver, conhecer e experimentar. “Não tenhas medo!”
Acredite é Jesus que te convida e te chama a estar com Ele.
Ir. Adriane Bertoncelli
Animadora Vocacional
@irmasfranciscanasaparecida

Quando a vocação toca o coração,

se faz necessário comunicar
A minha mente lembra a história de um grande
amor que arrebatou o coração para o essencial.
Uma manhã, quando o sol nascia, estando
silenciosamente em atitude de escuta, eis que
surge uma luz inexplicável que ia em direção do
porão da casa. Uma escada longa conduzia para
baixo, onde estava escuro e com várias salas
fechadas. Abrindo rapidamente porta por porta,
janela em janela para ventilar, o espaço se
tornava diferente e a luz cobria a escuridão.
Aos poucos tudo era luz. Ao chegar nas últimas
salas, abrindo a porta o rosto de Jesus,
nitidamente apareceu e a voz sonora foi ouvida:
“Tudo está iluminado em sua vida”. Daquele
momento em diante se tornou impossível deixar
de amar e sentir-se amada por Ele. Isto é ser
vocacionada do Senhor. Quando não é mais
possível esquecer seu rosto, assumir a causa dos empobrecidos, percorrer
o mesmo caminho com Ele, servir os que Ele serve, amar a todos sem
distinção e esbanjar a alegria e o amor caridade, que brotam do coração
decidido e amante de quem é chamada à vocação à vida consagrada. Surge
a certeza que Ele é vocação e mora dentro de nós.
Quando a vocação toca o coração é bom deixar que transborde este
sentimento e que o modo de ser, atraia muitos outros a esta forma de vida,
pois o amor transforma a pessoa e a torna dócil, corresponsável e
comprometida com a causa do Reino.
Deixe-se levar pelos bons sentimentos vocacionais e nunca
de espaço a quem lhe desmotiva seguir o Reino, nesta forma
de vida. Deus é mais do que as colocações inadequadas para
afastar-se de sua proposta de fidelidade.
Jovem viva sua vocação com o coração aberto e disponível.
Ir. Iriete Ignez Lorenzzetti
Ministra Geral
@irmasfranciscanasaparecida

Experiência Vocacional
Mato Grosso

Sempre tive vontade
de saber como era a
vida das Irmãs, tudo
tem a hora e o
momento certo.
No dia 01 de Agosto
de 2021 entrei para a
Congregação, para
fazer uma experiência
vocacional e desde
então estou amando
poder estar aqui,estar
aprendendo coisas novas.
Temos momentos de orações, de estudos; fazer
visitas aos doentes, aos idosos, ir nas
comunidades, isso me deixa feliz. Também
estou aprendendo nos afazeres da casa. Muitas
coisas que não sabia fazer, estou aprendendo
aqui com as Irmãs.
Gratidão a Deus e a Congregação por me
acolherem. Estou imensamente grata por tudo
o que Deus tem feito, de como tem sido
generoso comigo.

@irmasfranciscanasaparecida

Regiane Ortiz da Silva
Porto Esperidião - MT

Experiência Vocacional
Mato Grosso do Sul

É com grande
alegria que
partilho com vocês
minha experiência
junto as Irmãs
Franciscanas de
Nossa Senhora
Aparecida. Nelas
eu estou me
espelhando,
vendo que elas
trabalham com as
comunidades, me inspirei e estou me inspirando cada vez
mais. A simpatia que cada uma delas tem, que estive a
honra de conhecer é super maravilhoso, e o trabalho que
elas fazem na minha comunidade, é muito legal. Nos ajuda
muito a conhecer mais o caminho de Cristo. Desde que as
Irmãs começaram a ir à minha comunidade, Sagrado
Coração de Jesus, vejo que ouve melhoras nas
celebrações de domingos. E estou tendo uma pequena
experiência, confesso que estou achando super legal.
Através desses pequenos encontros irei conhecendo um
pouco mais sobre a Congregação e a curiosidade que eu
tenho de saber mais sobre a Igreja, outros povos,
culturas, outras comunidades, vontade de ver, de
conhecer algo novo, a curiosidade é imensa e já estou
tendo essa oportunidade de conhecer aos poucos, para
futuramente poder também ajudar outras comunidades. E
o apoio da minha mãe, da minha comunidade Sagrado
Coração de Jesus, da Aldeia Bananal, e do pároco, o padre
Paulo, é maravilhoso e importante. E estou muito feliz em
poder conhecer a Congregação cada vez mais.
Francineli Galdino Pio
Aldeia Bananal - MS
@irmasfranciscanasaparecida

“Permanecer no amor de Deus”
Ir. Silvana Carvalho
Animadora Vocacional

Louvado sejas, Senhor, pelas atividades realizadas durante
o ano de 2021 no Serviço de Animação Vocacional.
Foram realizados encontros vocacionais de forma online e presencial, em
nossa fraternidade, na Betânia Irmão Sol, em Manaus/AM. Também houve
trabalho vocacional sobre as Vocações Específicas, com os jovens da cidade de
Novo Aripuanã e Canumã (Amazonas). Mesmo na pandemia não paramos no
Serviço da Animação Vocacional. Realizamos visitas às vocacionadas e suas
famílias, conhecendo suas realidades. Assim pudemos melhor ajudar as jovens a
fazerem seu discernimento, nos conhecendo e conversando. Após esses
encontros e visitas, as jovens vieram presencialmente em nossa fraternidade
participar de um encontro vocacional, tomando todos os cuidados necessários.
Recebemos também jovens que passaram o fim de semana em nossa
fraternidade. Acompanhamos jovens de vários lugares, como Novo Aripuanã,
Novo Remanço, Canumã, Roraima, Manaus e Careiro da Várzea.
Os encontros foram marcados por muita alegria, participação, lazer,
integração, partilha, criatividade, oração e o desejo de querer mais, segundo
relatos das jovens. Elas mesmas expressaram que gostaram de saber sobre a vida
das Irmãs e a história de como começou a Congregação; o desejo de outros
encontros de aprofundamento
sobre as escolhas que cada uma
deve fazer em sua vida. Para o
ano que vem, temos perspectiva
de acolhermos novas jovens em
nossa casa de formação.
Irmãs, continuem rezando
pelas jovens, para que o Senhor
desperte no seu coração o
desejo de se consagrarem a Ele
e elas tenham a coragem de
dizer SIM.
@irmasfranciscanasaparecida

Experiência Vocacional
Paraguai

“Não temas, pois, eu estou contigo” (Is 41, 10)
Meu nome é Ana Gabriela Cáceres Romero, sou
natural do Paraguai, tenho 23
anos de idade, filha do Adriano
Cáceres e Cinthia Elizabeth
Romero. Hoje, as Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora
Aparecida estão me
acompanhando, na modalidade
virtual, para discernir a minha
vocação rumo à vida religiosa.
Por isso, sinto-me muito
contente e motivada a fazer essa
experiência para conhecer o
Carisma da Congregação das
Irmãs Franciscanas de Nossa
Senhora Aparecida.
Percebi que realmente é um privilégio conhecer a
Congregação das Irmãs e a missão que Deus
colocou para cada uma. Levo esta grande alegria
de servir a Deus, conhecendo os passos que a
fundadora, Madre Clara, deixou para esta
Congregação, que é servir aos mais humildes e
pobres. Esta Congregação me inspirou tanto para
seguir a Jesus sendo Betânia para o mundo; de
poder deixar que minha vida seja modelada em
Deus, como Marta e Maria. Os exemplos delas e
de Madre Clara me deixam com um coração
ardente para trilhar também este mesmo caminho.
@irmasfranciscanasaparecida

É muito importante na minha vida fazer a
minha própria experiência pessoal com
Deus, como já tinha mencionado acima, para
que eu possa discernir e conhecer melhor a
Congregação e a missão das Irmãs. Estou
fazendo esta bela experiência online e quem
me acompanha neste belo processo de
discernimento do meu chamado para a Vida
Religiosa é a Ir. Adriane Bertoncelli, a qual
agradeço infinitamente por estar ajudandome, para poder ingressar em 2022 na
Congregação das Irmãs Franciscanas de
Nossa Senhora Aparecida.
Agradeço a Deus e a Nossa Senhora
Aparecida por esta bela oportunidade de
conhecer as Irmãs. Tenho certeza que é
nesta direção que deve ir a minha vocação.
Sinto-me cada dia abençoada e iluminada
por ser uma filha amada de Deus. E você
Jovem? Não tenha medo de dizer sim ao
Senhor da messe. Seja corajosa! Vá à
procura daquilo que seu coração está te
pedindo. Jesus quer que sejamos sempre
alegres e servindo o seu Reino e venha fazer
parte desta bela família das Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida,
“De Paz e Bem”.

@savfranciscanasaparecida
www.cifa.org.br

Juvenato
Amazonas

Nós, Karen e Marcela, formandas no Amazonas, com
grande alegria partilhamos com vocês um pouco da
caminhada, na qual estamos, que é a etapa do
Juvenato (primeira etapa de formação).
Eu Karen Fernanda sou do município Careiro da Várzea
e tenho 17 anos, e eu Marcela sou no município de Novo
Aripuanã e tenho 18 anos. Estamos no 3°ano do Ensino
Médio e, nesse período de formação com as Irmãs, aqui
em Manaus, tivemos formações e experiências
gratificantes que nos motivam a prosseguir na
experiência que fomos convidadas a assumir.
Aprendemos valores, vivências e disponibilidade em
fraternidade. Aprendemos a nos desenvolver, a assumir
compromissos e missões no dia a dia.
Estamos entusiasmadas
com a oportunidade de
fazer parte dessa família
franciscana que nos acolheu
e nos motiva a prosseguir e,
que, nos ensina a ser
verdadeiras testemunhas
do Cristo pobre, humilde e
crucificado, presente em
cada um de nós filhos de
Deus.
Por isso convidamos vocês
jovens que se dêem a
oportunidade de viver
cada experiência
apresentada pelo Senhor,
sem temer o chamado. Que
na plenitude da juventude vocês saibam aproveitar a
cada momento a entrega feita a Deus.
@irmasfranciscanasaparecida

Paz e Bem!

Olá, Paz e Bem!
Eu sou a Amanda Mileski,
tenho 16 anos e sou natural
de Osório/RS, mas
atualmente estou residindo
em Soledade/RS, na Casa
de Formação. Estou no meu
segundo ano como juvenista
e venho contar sobre a
minha experiência do ano de 2021.
Vivi oportunidades muito lindas. Com a volta das atividades
aos poucos na paróquia, comecei a participar do grupo de
jovens, dar catequese, participar mais da liturgia da missa
também. E foram os melhores meses para mim, pois eu tive
oportunidade de conhecer pessoas novas, ter mais
aprendizados, trabalhar em grupo e, pela primeira vez, tive
minha turma de catequizandos.
E na Casa de Formação, com uma nova fraternidade, novas
realidades, fui aprendendo cada vez mais sobre o "eu" e sobre
fraternidade. Acredito que todas essas experiências boas vão
agregar na minha vida toda, até mesmo os desafios, que são
os que mais nos fazem crescer. Então, convido as jovens que
quiserem conhecer como é viver estas lindas experiências, não
tenhas medo, acreditem que vale a pena.
@irmasfranciscanasaparecida

Jubileu de Prata
25 anos de Vida Religiosa Consagrada
Ir. Teresinha Fritzen

Eu sou Ir. Teresinha
Fritzen, natural de
Itapiranga/SC, hoje
município de São João do
Oeste, mais precisamente
da comunidade de Linha
Itacuruçú, minha terra
natal. Sou filha de
Ermando Fritzen e de Ida
Hedwiges Schneider
Fr i t z e n ( i n m e m ó r i a ) ;
t e n h o q u at ro i r m ã o s :
Maria Helena, Larici
Bernadete, Zeno e João,
todos casados.
Ingressei na Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa
Senhora Aparecida em 1991, no ano que a Congregação celebrou
o centenário de nascimento de Madre Clara Maria (Morena de
Azedo e Souza, nome civil). Marcou-me profundamente sua
História de amor aos menos favorecidos da sociedade, quando
fundada em Porto Alegre/RS, no ano de 1928, a Congregação das
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida.
Na Congregação, após concluir as etapas de formação
religiosa comecei a atuar, junto com outras Irmãs, na preservação
do memorial e na organização do Centro Histórico da
Congregação - Museu.

@irmasfranciscanasaparecida

Hoje formada em História da Arte Sacra no Espaço litúrgico, ainda
em restauro de papel e madeira, atuo à frente deste memorial no
aperfeiçoamento do mesmo. Quanto à preservação, restauração e
conservação deste patrimônio artístico e histórico de nossa família
Religiosa.

Contribuo também na paróquia, em comunidades de base, no
aperfeiçoamento da Arte Sacra no Espaço Litúrgico, para que
possamos cada vez melhor rezar, contemplando o Belo.
Sinto-me agraciada por Deus em poder contribuir na construção
do Reino de Deus, através da Arte Sacra e viver a minha
Consagração como Irmã Franciscana de Nossa Senhora Aparecida.
Convido você, jovem, a refletir sobre a sua vocação, sobre o modo
com que deseja doar sua vida em prol do Reino de Deus, no serviço
aos irmãos! Venha conhecer esta linda história, nascida em solo
Brasileiro, sob o manto da Querida Virgem Aparecida e de São
Francisco e Santa Clara de Assis.

“Servir ao Senhor com alegria”
Sl 100

@irmasfranciscanasaparecida

Juvenato
Guiné-Bissau

“O Senhor nos
chamou
e certamente não
nos abandonará”
Olá, Paz e Bem!
Somos juvenistas da
Congregação das Irmãs
Franciscanas de Nossa Senhora
Aparecida, moramos em
Cacheu / Guiné-Bissau. Com
alegria partilhamos um pouco
da nossa experiência na etapa
do Juvenato.
Durante o nosso processo
tivemos diversas atividades da
fraternidade, na pastoral,
trabalhamos na Escola de
Educação Infantil Jardim de
Infância Criança Esperança. Os momentos com a fraternidade
nos ensinam o jeito simples de ser e de viver. Temos
formações, fazemos trabalhos manuais e contribuímos no
Centro de Recuperação Nutricional.
@irmasfranciscanasaparecida

Juvenato
Guiné-Bissau

No ano de 2021 recebemos uma nova colega que veio morar
conosco, cujo nome dela é Belmira Donque, e quatro de nós no
mês de novembro, fomos morar em Cacheu / Guiné-Bissau,
para dar continuidade no processo formativo.
Nós estamos contentes com a experiência que estamos
fazendo, pelas nossas descobertas, ensinamentos e
aprendizados... Deus nos ajude a trilhar o caminho da nossa
vocação e seguir perseverantes nesta forma de seguir o Senhor.

Juvenistas
Baram Ninte
Belmira Donque
Eliazar Djedjo
Faustina José Falcão
Guilhermina Siga
Jucimiana Lima
Marta Mendes

“Por tudo Deus seja louvado”

@savfranciscanasaparecida
www.cifa.org.br

Sou Ir. Rosiane Ribeiro Fernandes, sou natural de
Novo Aripuanã/AM. Atualmente estou morando em
Cacheu/Guiné-Bissau (África Ocidental). Cheguei nestas
terras dia 19 dezembro 2020. Vim muito contente e disposta a
servir este povo em nome da Congregação e do Chamado
que recebi de Deus. Ao mesmo tempo com uma mistura de
sentimentos e medo...
Os dias aqui são intensos, cheios de atividades. O que
para mim é mais significativo, é sentir a presença de Deus
estampado no sorriso das crianças. A missão é desafiadora.
Nos primeiros meses tudo era novidade, passado três meses,
senti uma solidão imensa ao me encontrar com tantas
realidades sofridas, ao mesmo tempo Deus foi sendo força,
presença nos gestos simples do dia a dia e foi confirmandome na missão.
Pouco a pouco fui me inserindo nas atividades da
fraternidade, da paróquia para conhecer bem a realidade;
exercitei a escuta, fui observando o jeito de ser e de viver das
pessoas. Aqui o povo é muito simples, acolhedor, sedento de
Deus. Tenho acompanhado o grupo de Infância Missionária,
grupo de liturgia, catequese...
A experiência de estar junto ao povo Guineense, tem
me fortalecido na fé, na vocação e
na missão. Sou imensamente grata
a Deus e a Congregação pela
oportunidade de estar servindo
neste solo sagrado.

Ir. Rosiane Fernandes
@irmasfranciscanasaparecida

“Missão é sempre partir...

...mas não é devorar
quilômetros”

Dom Helder Câmara

@irmasfranciscanasaparecida

Experiência do Noviciado

Queridos leitores e leitoras,
Paz e Bem!
Nós, Irmãs Noviças Débora de Souza Monteiro, Jessica Barga
Ortiz, Maria Augusta Djata e Renata Freitas Arantes,
queremos compartilhar com vocês a nossa experiência do
Noviciado.
Nossa Congregação nos convida nesta etapa experienciar a
vontade de Deus, “o conhecimento do Senhor e intensificar o
convívio na sua intimidade; assimilando os sentimentos de
Jesus Cristo a exemplo de São Francisco; Santa Clara e
nossos Fundadores.”(DF123). É uma etapa muito importante
na qual a Igreja convida os jovens e as jovens a
reconhecerem o chamado de Deus e fazerem a experiência
Dele em suas vidas.
Durante este ano estamos aprofundando nossa experiência
de Deus, conhecendo mais o carisma de nossa Congregação,
cultivando o espírito de oração, percebendo-O na vida
fraterna, na natureza e nas comunidades que acompanhamos
da Paróquia Santa Clara, em Porto Alegre/RS. Essa
experiência nos oportuniza integrar o humano e o espiritual,
aprender com o povo na sua simplicidade e testemunho, que
nos leva a perceber a presença de Deus no mundo. E isso nos
motiva a cada dia renovarmos o nosso sim.

@irmasfranciscanasaparecida

Sentimo-nos acolhidas e pertenças a esta Congregação
com o desejo de deixarmo-nos formar por Deus “como barro
na mão do oleiro” (Jr 18,6), permitindo que Ele nos
transforme e modele para assumirmos o seu projeto e nos
entregarmos cada vez mais a esta forma de vida.
E a você jovem, já pensou em doar sua vida? Deseja
descobrir sua vocação?
Não tenha medo, venha nos conhecer e faça sua
experiência visitando a nossa Congregação. Estaremos de
portas abertas.

Noviças: Ir. Débora de Souza Monteiro, Ir. Jessica Barga Ortiz,
Ir. Maria Augusta Djata e Ir. Renata Freitas Arantes.

@irmasfranciscanasaparecida

Meu nome é Liandro Carlotto Schultz, sou um jovem
de 17 anos, natural de Agudo/RS. Moro no Seminário
Franciscano São Pascoal em Três Passos/RS e estou no
Aspirantado, que é a primeira etapa formativa para a vida
religiosa da Ordem dos Frades Menores. A vida religiosa
franciscana tem um gosto que é próprio. Tudo isso que os
frades e as irmãs vivem hoje, deu-se inicio por um gesto de
amor.
Francisco fascina-me com sua coragem e
determinação para viver realmente a vida que Deus o
destinou. Quando Francisco assumiu sua vocação ele
ganhou irmãos. Descobriu que tudo o que Deus criou era
parte do todo: animais, plantas, matérias, seres humanos e
tudo que existia na terra fazia parte de sua família, de sua
fraternidade.
O que me atrai na vida franciscana é o modo fraterno e
familiar na qual os Freis e as Irmãs tratam uns aos outros.
Ser fraterno é ser irmão de toda a criação de Deus. É amar,
cuidar, respeitar, preservar tudo o que Ele criou. Esta
espiritualidade que São Francisco apresentou conquista o
coração de muitas pessoas, principalmente jovens como eu.
A linda caminhada de Francisco criou mais pernas e
percorre até hoje pelos passos de cada Frei e Irmã que
vivem e continuam a missão de anunciar o Evangelho ao
mundo. Depois de Francisco, surgiram muitas
congregações que adotaram o carisma, formando a grande
“Família Franciscana”.
Por isso, se você é um jovem como eu, venha fazer
parte da história dessa família evangelizadora. Procure uma
congregação franciscana e faça o seu
processo de discernimento vocacional.
Tenho certeza que não irá se arrepender!
Paz e Bem!

Liandro Carlotto Schultz
Aspirante dos Frades Menores
@irmasfranciscanasaparecida

Pastoral Juvenil Vocacional

Na Paróquia São Francisco
de Assis, em São Ignacio de
Velasco/Bolívia, a
Animação Vocacional
acontece com os grupos de
jovens nas comunidades
rurais e também na
comunidade paroquial,
com a metodologia
proposta pela Igreja de
Bolívia que está expressa
no Plano da Pastoral
Ir. Zélia Menegatt
Juvenil Vocacional
Nacional 2021-2025, que quer ser uma Pastoral Juvenil
Vocacional: Sinodal, Missionária, Popular e Ecológica.
Em Bolívia, os Bispos apostam por juventude organizada, já
não como ação católica de grandes acontecimentos e ações
dispersas, mas por juventude que viva um processo de
encontro com Jesus libertador e que, através desse processo
de encontro de crescimento na Fé, descubra sua vocação.
Neste ano com os grupos de jovens foram realizadas
formações nas comunidades e encontros a nível paroquial,
com o objetivo de que o jovem inicie um caminho de
discipulado missionário.
@irmasfranciscanasaparecida

Pastoral Juvenil Vocacional - Bolívvia

Linhas de ação e desafios
Acompanhar os grupos juvenis das comunidades, apresentando para os
jovens a Jesus como Caminho, Verdade e Vida, continuando o processo da
educação da fé, passando pelos itinerários bíblicos, formando uma
comunidade onde descubram o Projeto de Jesus e se apaixonem por Ele;
Caminhar com os jovens nas comunidades oportunizando espaços
de formação na Fé, com uma leitura crítica da realidade;
Acompanhar os jovens proporcionando espaços de oração pessoal e celebração
comunitária para o crescimento da Fé, fazendo caminho com Jesus, iluminado
com a Palavra de Deus que dá sentido a realidade que vivem;
Acompanhar os jovens para que se sintam pertença a uma
comunidade maior, não só o grupo, mas também à igreja
local e nacional, onde vivencia a fé e cresce na pertença;
Promover um caminho sinodal com as pastorais e ministérios que
acompanham os jovens, como espaço privilegiado de encontro com Deus;
Acompanhar os jovens propondo um projeto de vida pessoal e
comunitário, iluminado por Jesus nas Bem-aventuranças do
Evangelho, para que descubram sua própria vocação;
Caminhar com o jovem acompanhando seu próprio discernimento
vocacional que dê sentido a sua vida, para que, configurado com
Cristo, se comprometa na ação missionária da Igreja.

Os temas trabalhados com os jovens e os textos bíblicos ajudaram a
sentirem-se mais comprometidos com o caminho de discernimento.
Alguns jovens expressaram o desejo de conhecer a vida Franciscana e
algumas jovens a conhecer a nossa Congregação. Já temos
programado, ainda este ano (2021), encontro em nossa casa para nos
conhecermos melhor e elas façam experiência fraterna.
@irmasfranciscanasaparecida

Oração Vocacional Franciscana
Senhor, que queres que eu
faça? Coloco-me diante de ti
com a mesma pergunta de São
Francisco de Assis. Como ele,
desejo ser simples, humilde,
irmã e irmão de toda criatura.
Hoje, venho louvar-te pela
natureza toda, o sol, as plantas,
a água, as aves, os animais, as
pessoas, sinais de tua presença
e de tua bondade imensa.
Quero ser um instrumento em
tuas mãos para transmitir a Paz
neste mundo cheio de guerras, e semear o Bem onde há
tanto ódio. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa
escolher o caminho que apontas para mim. Que saiba
descobrir qual é a minha vocação. Que consiga realizar
em minha vida a tua santíssima vontade. Que possa
imitar o Cristo, seguindo os passos de São Francisco e
Santa Clara de Assis. Amém.
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