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6ª Semana Vocacional Missionária 
Formação para Animadoras e Animadores Missionários Vocacionais 

 

Brasília, de 13 de março a 17 de março de 2017 
 
 
 
 
Prezados Irmãos e Irmãs, 

o Centro Cultural Missionário (CCM), a Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) a Pontifícia União Missionária e o Conselho Missionário Nacional, promovem a 6ª 
Semana de Formação Missionária para animadoras e animadores vocacionais, com o objetivo 
de qualificar os serviços de animação missionária vocacional. 

Nesse tempo de transição, carregado de kairós, todo o Povo de Deus é chamado 
a renascer vocacionalmente, a reposicionar-se missionariamente e a redescobrir a iniciativa 
de Deus que nos chama a sair de nós, para centrar nossa vida em Cristo e no seu Evangelho.  

Paulo VI lembrava: “porque o Evangelho, que é a Verdade revelada, maravilhosa 
e salvadora, não se espalha por si? Porque a fé em Cristo não se difunde espontaneamente? A 
realidade é esta: a fé deve ser levada de pessoa para pessoa. A rede de comunicação da fé deve 
ser humana. Precisa do missionário, para que a mensagem divina atinja os corações das 
pessoas. Foi dito, com paradoxal eficácia, que Deus precisa do ser humano” (Audiência de 6 de 
agosto de 1969). 

Nessa semana de formação missionária de 2017 gostaríamos abordar um tema 
que nos estimule a redescobrir a vocação a partir da missão: “Vocações do Povo de Deus 
para a missão hoje”. Em resposta a esse chamado, nossas comunidades, organismos e 
instituições necessitam se reconfigurar, assumindo suas responsabilidades no protagonismo, 
no sentido de pertença, no discernimento e no acompanhamento. 

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 qualificados a propor a Boa Nova de Jesus como chamado a pertencer ao Povo 
de Deus enviado a todos os povos. 

Fraternalmente 
 
 
 

Dom Esmeraldo Barreto de Farias 
Bispo Auxiliar de São Luís do Maranhão, MA 

Presidente da Comissão Episcopal para a Ação Missionária  

  



6ª SEMANA VOCACIONAL MISSIONÁRIA 
Vocações do Povo de Deus para a missão hoje 

 
OBJETIVO GERAL 

Redescobrir a relevância da vocação missionária em sua dimensão eclesial, em suas diversas 
especificidades e a animação vocacional como serviço de animação missionária. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abordar questões fundamentais de teologia da missão em vista de um serviço de 
animação vocacional e missionária significativo, relevante e inculturado; 

 Refletir sobre a proposta da vocação do leigo e da leiga, do consagrado e da 
consagrada, do ministro ordenado numa mudança de época; 

 Discernir perspectivas e caminhos da animação vocacional e da animação missionária 
diante da cultura vocacional atual para todo Povo de Deus; 

 Articular uma maior interação entre a animação vocacional e a animação missionária. 
 
PÚBLICO 

Animadoras e Animadores Missionários e Vocacionais leigos e consagrados. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Segunda, 13 de março, às 18h15: acolhida e abertura. 

2. Terça, 14 de março – A MISSÃO HOJE CHAMA TODA A IGREJA A UMA DECIDIDA 
SAÍDA DE SI. Desafios, fundamentos, horizontes e caminhos – Pe. Jaime Patias, IMC, 
Secretário nacional da União Missionária, e Pe. Sidnei Dornelas, CS, Assessor da Comissão 
Episcopal para Ação Missionária. 

3. Quarta, 15 de março – A PARTICIPAÇÃO DOS DIVERSOS SUJEITOS ECLESIAIS À 
MISSÃO DO POVO DE DEUS. A relevância do protagonismo, da pertença e da mediação 
eclesial – Pe. Jaime Gusberti, Diretor do CCM. 

4. Quinta, 16 de março – PISTAS PARA UMA ANIMAÇÃO VOCACIONAL MISSIONÁRIA NA 
COMUNIDADE ECLESIAL. Elementos para um projeto integrado – Ir. Clotilde Prates de 
Azevedo, AP, assessora da CRB Nacional.  

5. Sexta, 17 de março, até 12h00: costurando as reflexões em propostas concretas de 
ação, interligando animação vocacional, vida eclesial 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 13 a 17 de março de 2017, 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 hospedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas. 


