
O Centro Cultural Missionário (CCM) e a Confe-
rência dos Religiosos do Brasil (CRB), promovem 
a 5ª Semana de Formação Missionária para ani-
madoras e animadores vocacionais, com o objeti-
vo de qualificar os serviços de animação missio-
nária vocacional.

Nesse tempo de transição, carregado de kairós, 
os consagrados e as consagradas são chama-
dos antes de tudo a renascer vocacionalmente, 
a reposicionar-se missionariamente e a redes-
cobrir a iniciativa de Deus que os chamou a sair 
de si, para centrar sua vida em Cristo e no seu 
Evangelho. 

Como diz Papa Francisco: “as pessoas consagra-
das são sinais de Deus nos diversos ambientes 
de vida, são fermento para o crescimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna, são profecia de 
partilha com os pequenos e os pobres. Assim com-

preendida e vivida, a vida consagrada se mostra 
como é realmente: um dom de Deus, um dom de 
Deus à Igreja, um dom de Deus ao seu povo!”.

Nessa semana de formação missionária de 2016 
gostaríamos abordar um tema provocador, na 
esteira da reflexão que a Equipe Interdisciplinar 
da CRB produziu para o ano da Vida Consagra-
da, de olho na próxima Assembleia Geral: “Vida 
Religiosa Consagrada em processo de trans-
formação: qual serviço de animação missio-
nária vocacional hoje?”. 

Convidamos as animadoras e os animadores 
vocacionais que atuam no Brasil a participar 
desse importante momento de formação, para 
que se sintam sempre mais capacitados e qua-
lificados a propor a Boa Nova de Jesus, com au-
têntico espírito missionário, diante dos desafios 
do mundo de hoje.
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5ª SEMANA VOCACIONAL MISSIONÁRIA
VRC em processo de transformação: qual serviço de animação 

missionária vocacional hoje?

OBJETIVO GERAL
Reanimarmos vocacionalmente e missionariamente criando processos de transformação da VRC na aproxi-
mação e no encontro com as juventudes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•	 Resgatar	o	sentido	da	VRC	e	de	sua	missão	no	mundo	atual,	em	tempos	de	grandes	transformações,	

provações	e	incertezas;
•	 Discernir	perspectivas,	elos	e	caminhos	de	animação	missionária	vocacional	em	tensão	com	a	reali-

dade	das	novas	gerações.
•	 Ensaiar	a	elaboração	de	projetos	para	um	serviço	significativo	e	eficaz	de	animação	missionária	voca-

cional hoje.

PÚBLICO
Animadoras e Animadores Missionários Vocacionais da Vida Religiosa Consagrada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Segunda, 28 de março, às 18h15: acolhida e abertura.

2. Terça, 29 de março – “NÃO PENSEM NAS COISAS ANTIGAS” (Is 43,18). A VRC e a missão em processo 
de transformação: desafios e perspectivas – Pe. Estêvão Raschietti, sx, Diretor do Centro Cultural 
Missionário.

3. Quarta, 30 de março –	“VEJAM	QUE	ESTOU	FAZENDO	UMA	COISA	NOVA”	(Is	43,19).	As	novas	gerações	
e a experiência de Deus – Ir. Susana Rocca, mcr, psicóloga e doutora em Teologia Prática, integrante 
da equipe do Instituto Humanitas Unisinos.

4. Quinta, 31 de março – “ELA ESTÁ BROTANDO AGORA E VOCÊS NÃO PERCEBEM?” (Is 43,19B). Comu-
nicação para um projeto de animação missionária vocacional hoje – Pe. Jaime Carlos Patias, imc, 
mestre em comunicação e secretário nacional da Pontifícia União Missionária.

5. Sexta, 1 de abril, até 12h00: costurando	as	reflexões	em	propostas	concretas	de	ação,	interligando	
animação vocacional, vida religiosa e missão.

METODOLOGIA
Cada	dia	terá	duas	sessões	de	manhã	de	exposição	e	debate,	e	duas	à	tarde	de	oficinas,	grupos	de	estudo,	
amarração e síntese. À noite, celebração eucarística, experiências de animação vocacional, apresentação e 
intercâmbio de subsídios, músicas, vídeos e filmes.

DATA E LOCAL
A Semana será realizada de 28 de março a 1 de abril de 2016, no Centro Cultural Missionário, SGAN 905 Conj. 
“C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009.

INSCRIÇÕES

Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. A taxa, incluindo formação e hos-
pedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas.


