
 

 



 

 

ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS: CUIDAR E GERAR VIDA MARISTA 

- PLANO PROVINCIAL ANO DAS VOCAÇÕES MARISTAS - 

 

APRESENTAÇÃO 

“Queridos Irmãos, Formandos, Vocacionados, Leigos/as, Colaboradores/as, Jovens e todas as 
pessoas que têm vínculo com o carisma marista!  

De 20 de maio de 2022 a 6 de junho de 2023, o Instituto Marista está convocando para um Ano das 
Vocações Maristas. É um tempo propício para mobilizarmos todos aqueles e aquelas que se sentem 
tocados pelo nosso carisma, para nutrir e cuidar a vida marista que já existe e gerar vida marista 
nova! De modo especial, é um chamado para cuidarmos e gerarmos vida nova de jovens que 
queiram se consagrar a Deus como Irmãos Maristas.  

Para nós que já fazemos parte da grande família marista, mais do que a ação de formar, é a ação de 
gerar: gerar pessoas novas ou renovadas, fazer reviver em nós a paixão original que nos moveu a 
sermos maristas, a optar por este modo de ser no mundo e na Igreja.  

É um bom momento para aprofundarmos os ideais que nos movem e, olhando para nosso Mestre 
maior, Jesus Cristo, buscar o horizonte e o que Ele viveu e ensinou.  

Este Ano das Vocações será realizado justamente no período que faz memória uma crise de 
vocações pela qual passou o Instituto nos seus primórdios, há exatamente 200 anos. Foi a partir 
dela que houve um impressionante ressurgimento vocacional e, de certa forma, nos faz mostrar que 
muitas crises passam ao longo do tempo, e sempre são oportunidade de aprender e criar, que o 
Espírito está em cada momento da História fazendo caminho conosco.  

É ao Espírito Santo de Deus que nós queremos confiar este Ano das Vocações, inspirados em Maria 
e São Marcelino Champagnat, que sempre caminharam movidos pela fé e esperança. Que o Bom 
Deus nos cumule de muitas bênçãos e faça frutificar os nossos esforços”. 

Ir. Deivis Alexandre Fischer 
Provincial 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

  Entendemos nossa vocação como um chamado à felicidade e a um projeto de vida em plenitude. 

O ponto de partida é o princípio da dignidade comum e da igualdade fundamental entre todas as 

pessoas, ensinado e testemunhado por Jesus de Nazaré: “Vocês são todos irmãos” (Mateus 23,8). 

A partir desse princípio, quando se fala de vocação, o intuito é despertar, em cada pessoa, o 

chamado para uma vida de amor e comunhão, seguindo um itinerário: “chamado à vida, chamado 

à amizade com Ele, chamado à santidade” (Christus Vivit, 248).  

  A temática vocacional, tanto no seu sentido amplo como em seu sentido mais específico (das 

vocações específicas: religiosa consagrada, leiga, sacerdotal e matrimonial) precisa ser aprofundada 

e vivenciada na perspectiva de uma “cultura vocacional”, testemunhando a alegria de viver como 

Maristas, na Vida Religiosa Consagrada Marista ou Laical. 

  Impulsionado por esse chamado, o presente plano de ação se insere no contexto de celebração ao 

Ano das Vocações Maristas como um “tempo da graça de Deus”, dedicado a “Cuidar e gerar vida 

Marista” e tendo como base inspiradora as constituições, estatutos e documentos maristas. A 

circular “Lares de Luz”, do Irmão Ernesto Sánchez, traça um caminho que esperamos trilhar com as 

vivências deste ano: 

• Lares de Luz, faróis de vocação: ao refletir sobre a experiência de nosso próprio chamado, 

sobre a resposta de Maria, sobre o convite para viver a espiritualidade do coração e sobre a 

vocação de Marcelino e de nossos primeiros Irmãos, tornamo-nos faróis de luz para os 

outros e permitimos que esses possam fazer brilhar sua própria luz, ajudando-os a descobrir 

sua própria vocação. 

• Cuidar da Vida, cuidando das Vocações: o Deus da vida revela em Jesus o desejo de que 

“todos tenham vida em plenitude” (Jo 10,10). Sensíveis ao cuidado da vida, celebramos 

nossa vocação na e com a comunidade, renovamos nossos esforços para descobrir e colocar 

em prática novas estruturas para cuidar da nossa vocação e da dos outros, 

comprometemo-nos com o cuidado do meio ambiente, aprofundamos nossa relação com o 

Deus da vida e Sua presença entre nós, nutrida na oração e na experiência da espiritualidade. 

• Gerar Nova Vida, gerando Novas Vocações: gerar vida nova e novas vocações através do 

testemunho e de uma presença significativa entre as crianças, adolescentes, jovens e 

adultos. Cada um reconhece e aceita sua responsabilidade na pastoral vocacional e faz o que 

está ao seu alcance para sustentar e acompanhar aqueles que estão em formação para 

serem Irmãos ou Leigos Maristas. 

• Não são coisas extraordinárias: a Pastoral Vocacional precisa ser uma prioridade e que 

todos os envolvidos diretamente nela tenham formação e treinamento necessários. Por 

outro lado, a promoção das vocações maristas precisa acontecer a partir dos pequenos 

gestos, dos projetos, das ações do ordinário da caminhada. Desenvolver uma cultura  

 



 

vocacional, integrando todos os espaços que possam ajudar os/as adolescentes e jovens a 

mergulhar nessa cultura vocacional. 

• Cuidando de novos brotos da vida marista: cuidar com amor a vocação de Irmãos e 

Leigos/as como forma de animar novas vocações, cuidando dos brotos existentes e 

plantando novas sementeiras. 

 

JUSTIFICATIVA 

  No guia Ano das Vocações Maristas – Cuidar e Gerar Vida Marista, o Ir. Ernesto Sánchez Barba, 

Superior-Geral do Instituto Marista, encoraja todas as Unidades Administrativas a refletir e fazer um 

plano para viver o Ano das Vocações Maristas, buscando fortalecer nossa identidade e carisma. O 

guia é um convite para oferecer testemunho e visibilidade às novas gerações, acompanhando, 

especialmente, os adolescentes e jovens, na reflexão sobre sua própria vocação, dando a conhecer 

as possíveis formas de viver o carisma de Champagnat em nossos dias, seja como Irmão ou como 

Leigo/a Marista. 

  As Constituições Maristas, nesse sentido, inspiram-nos a criar uma “cultura vocacional” em nossas 

comunidades e lugares de apostolado, dando testemunho da alegria de viver como Maristas na vida 

religiosa ou em outras escolhas de vida. O Ano das Vocações Maristas quer ser, assim, um esforço 

renovado para esperançar mais pessoas ao seguimento de Jesus de Nazaré, assim como fez Maria, 

e a vivenciar o seu projeto, o Reino de Deus.  

  Diante de tal convite, estamos comprometidos em tornar visível a alegria e a esperança que 

compartilhamos como Maristas de Champagnat, motivando estudantes, educandos/as, Irmãos, 

Formandos, Colaboradores/as e Leigos/as a ouvirem a voz de Jesus e a se comprometerem a 

segui-lo. 

 

ARTICULAÇÕES 

  Pensando em estratégias de disseminação e vivências do Ano das Vocações Maristas, solicitamos 

que cada unidade/empreendimento defina uma pessoa de referência para articular/animar o Plano 

do Ano das Vocações Maristas. Também cada unidade/empreendimento é convidada a pensar em 

um plano de ação, e se inspirar nesse plano, para vivenciar o Ano das Vocações Maristas localmente. 

  O desejo é de que Irmãos Animadores de Comunidades, gestores/as, coordenadores/as e outras 

lideranças possam ser continuadores/as dos objetivos estabelecidos nesse plano de ação, 

compartilhando e integrando, junto aos interlocutores da missão, as ações previstas para o Ano das 

Vocações na Rede Marista. 

   



 

A coordenação do Plano Provincial será realizada pelo setor da Vida Consagrada e Laicato, na pessoa 

do Ir. Romidio Siveris (coordenador da VCL) e do Ir. Edson Rissi (coordenador da Animação 

Vocacional), com interfaces junto ao Fórum Pastoral da Rede Marista na pessoa do José Jair Ribeiro 

(Zeca).  

  Salientamos que a pessoa referencial de cada unidade/empreendimento será fundamental para 

dinamizar a vivência de iniciativas locais para o Ano das Vocações Maristas. 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE AÇÃO 

  As realizações do Plano de Ação estão articuladas a partir dos 4 objetivos estabelecidos no Guia das Vocações Maristas do Instituto. Acreditamos que 

essas ações contribuirão para redescobrir a paixão original que nos levou a ser maristas, a nutrir e promover a vida marista, a promover a vocação das 

juventudes e afirmar que vale a pena ser Irmão. 

1. Redescobrir a paixão original que nos moveu a ser Maristas 

Ações Procedimentos Responsável Interlocutores/as Período 

Compartilhar e/ou criar 
conteúdo digital de 
narrativas vocacionais de 
Irmãos e leigos/as 
maristas. 
 

Compartilhando vídeos do Projeto 

“Memórias Maristas”, a fim de recordar e 

honrar aqueles que fizeram parte da história 

e missão marista. 

 

Assessoria de Comunicação e 
Representação Institucional, 
Coordenação de Vida 
Consagrada e Laicato (VCL),  
Comunicadores/as. 
 

Estudantes e 
educandos/as, 
Irmãos, 
Formandos, 
Colaboradores, 
Movimentos 
Champagnat e 
Farol. 
 

Mensal de maio de 
2022 a junho de 
2023. 

Compartilhando vídeos do projeto Igniculus: 

Histórias de Montagne hoje, elaborados pelo 

Instituto Marista. 

 

Uma vez por 
semana 
(segunda-feira) de 
maio de 2022 a 
junho de 2023. 

Elaborando depoimentos (vídeos, podcasts, 
reels e lives) da representatividade de 
Irmãos e leigas/os que marcam/marcaram 
os espaços da missão marista. 
 

A cada 3 meses de 
maio de 2022 a 
junho de 2023. 



 

Realizar formação com 
colaboradores sobre o SER 
MARISTA. 

 Organizando uma formação para os/as 
colaboradores da unidade no decorrer do 
Ano das Vocações Maristas 

Gestão local e Multiplicador/a 
do Programa de Formação 
Marista. 

Colaboradores/as. De agosto de 2022 
a dezembro de 
2023.  

 

 

2. Promover e nutrir a vida Marista em toda a sua diversidade e reconhecer e apoiar nossos diferentes caminhos vocacionais 

Ações Procedimentos Responsável Interlocutores/as Período 

Realizar momentos 
vivenciais sobre as 
temáticas do Ano das 
Vocações Maristas. 
 
 

Conhecendo a proposta dos roteiros 
celebrativos e definindo a sua utilização. 
 

Serviço de Pastoral das 
unidades. 
 

Estudantes e 
educandos/as, 
Irmãos, 
Formandos, 
Colaboradores, 
Movimentos 
Champagnat e 
Farol. 

Um roteiro para 
cada mês do ano 
de maio de 2022 a 
junho de 2023. 
 

Celebrando o Dia do Marista com ênfase no 
Ano das Vocações Maristas. 

 

Serviço de Pastoral das 
unidades. 
 

15 de agosto de 

2022. 

Vivenciando as datas Institucionais a partir 
da temática vocacional. 
 

Serviço de Pastoral das 
unidades. 
 

Janeiro a 
dezembro de 
2023. 

Rezar pelas vocações 
maristas e pela 

Realizando a oração pelas vocações com os 
materiais que serão disponibilizados. 
 

Serviço de Pastoral das 
unidades. 

Estudantes e 
educandos/as, 
Irmãos, 

Dia 20 de cada 

mês até junho de 

2023. 



 

diversidade de escolhas 
vocacionais. 

Rezando pelos Irmãos e Formandos através 
dos Carômetros Vocacionais Maristas  

Formandos, 
Colaboradores, 
Movimentos 
Champagnat e 
Farol. 
 

Mês de junho de 
2022. 

Realizar retiro com o tema 
das vocações maristas. 

Articulando com o Programa Anual de 
Retiros. 
 
 

Área de Espiritualidade e 
equipe do programa de retiros. 

Irmãos, 
Leigos/as, 
Colaboradores/as e 
familiares. 

De janeiro a 
dezembro de 
2023. 

Oportunizar a presença de 
formandos e Irmão(s) nas 
unidades em que não há a 
presença Irmãos. 

Convidando formandos e/ou Irmão(s) para 
participarem de atividades das unidades 
maristas. 

 

Direção da unidade. 
 

Estudantes e 
educandos/as, 
Colaboradores/as. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 

Definindo a programação de participação 
dos formandos e/ou Irmão(s) na unidade. 

 

3. Promover a vocação dos jovens 

Ações Procedimentos Responsável Interlocutores/as Período 

Produzir músicas com a 
temática do Ano das 
Vocações Maristas 
(convite aos que 
desejarem). 
 

Produzindo músicas sobre o tema Cuidar e 
Gerar Vida Marista a ser compartilhada com 
a Rede Marista e Instituto. 

Serviço de Pastoral da 
unidade. 

Adolescentes, 
jovens e adultos. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 



 

Vivenciar a Semana 
Vocacional Marista. 

Articulando e preparando as atividades da 
semana. 

 

Animação Vocacional e 
Serviço de Pastoral da 
unidade. 

Adolescentes e 
jovens. 

Mês de agosto de 
2022 com foco 
maior entre os dias 
14 e 21. 
 

Intensificar espaços para 
ouvir e dialogar com os 
adolescentes e jovens 
sobre escolhas 
vocacionais. 

Aproveitando os espaços grupais já 
existentes na unidade/empreendimento 
para abordar a temática vocacional. 

 
Serviços de Pastoral da 
unidade, de Coordenação 
Pedagógica e de Orientação. 

 
 
 
Adolescentes e 
jovens. 

 
 
 
 
 
De maio de 2022 a 
junho de 2023. 
 

Convidando formandos e/ou Irmão(s) para 
participarem de iniciativas das unidades 
maristas. 

Articulando iniciativas sobre a vocação 
marista alinhada à unidade curricular Projeto 
de Vida do Novo Ensino Médio. 

Intensificando retiros vocacionais e 
experiências missionárias. 

 

Continuar o 
acompanhamento aos 
jovens interessados em 
fazer processos 
vocacionais. 

Identificando e acompanhando, em cada 
unidade, adolescentes e jovens que querem 
dialogar sobre a temática. 
 

 
Serviço de Pastoral da 
unidade. 
 

 
Adolescentes e 
jovens. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 

Realizando encontros vocacionais na 
unidade. 
 

Serviço de Pastoral da 
unidade. 
 

Adolescentes e 
jovens. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 



 

Continuando o acompanhamento 
vocacional já realizado com adolescentes e 
jovens que manifestam tal desejo. 
 

Serviço de Pastoral e Animação 
Vocacional. 

Adolescentes e 
jovens. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 

Articular as reflexões e 
ações sobre vocação com 
a temática do Projeto de 
Vida. 

 

Identificando a possibilidade de discutir a 
temática na Unidade Curricular Projeto de 
Vida dos colégios. 
 

Serviço de Coordenação 
Pedagógica e professor da 
Unidade curricular projeto de 
vida. 

Estudantes do 
Ensino Médio. 

De maio de 2022 a 
junho de 2023. 

Retomando na unidade e empreendimento 
o posicionamento projeto de vida da Rede 
Marista. 
 

Serviço de Pastoral da unidade 
e Multiplicador/a do programa 
de formação marista. 

Estudantes do 
Ensino Médio e 
Colaboradores/as. 

 

 

4. Vale a pena ser IRMÃO hoje. 

Ações Procedimentos Responsável Interlocutores/as Período 

Compartilhar e/ou criar 
conteúdo digital de 
narrativas vocacionais de 
Irmãos Maristas. 
 

Compartilhando e/ou produzindo conteúdo 

digital (vídeos, podcasts, vídeos curtos e 

lives) a partir da frase inspiracional “Vale a 

pena ser MARISTA hoje”, enfatizando a 

relevância de ser Irmão Marista na 

atualidade. 

Assessoria de Comunicação e 
Representação Institucional, 
Coordenação de Vida 

Consagrada e Laicato (VCL), 

 

Adolescentes e 
jovens. 

Mensal de maio 
de 2022 a junho 
de 2023. 



 

Divulgando os perfis de Instagram 
Vocacional da Rede e do Brasil Marista: 

• PMBSA: @marista.sou 

• PMBCS: @irmaomarista 

• PMBCN: @sermarista 

Conhecer o modo de vida 
dos Irmãos. 

Promovendo encontros de Irmãos e/ou 
formandos com grupos e movimentos juvenis 
para convivência, partilhas e atividades na 
unidade marista.  

 
Coordenação de Vida 
Consagrada e Laicato (VCL). 

 
Adolescentes e 
jovens. 

 

De maio de 2022 

a junho de 2023. 

Acolhendo adolescentes e jovens em 
comunidades dos Irmãos a fim de 
compartilhar a vida e a missão. 

Apresentar a vocação do 
Irmão Marista. 
 
 

Publicando notícias sobre a Vida Consagrada 

Marista no Portal Marista: etapas 

formativas, profissões, renovação de 

Consagração Religiosa e celebrações 

jubilares. 

 

Assessoria de Comunicação e 
Representação Institucional, 
Animação Vocacional. 

Estudantes e 
educandos/as, 
Irmãos, 
Formandos, 
Colaboradores, 

Mensalmente de 
maio de 2022 a 
junho de 2023. 



 

Divulgando através da NewsLetter Marista. 

 

Coordenação de Vida 
Consagrada e Laicato (VCL). 

Movimentos 
Champagnat e 
Farol. 



 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que, ao final da vivência do Ano das Vocações Maristas, a Rede Marista possa: 

• Assumir com força e entusiasmo o tema das vocações Maristas, na perspectiva de uma cultura 

vocacional articulada e interconectada. 

• Apresentar aos adolescentes e jovens as vocações maristas para dar vitalidade ao carisma.  

• Acompanhar jovens e adultos na reflexão sobre sua própria vocação marista, como Irmão e 

Leigo/a, descobrindo seu projeto de vida. 

 

DOCUMENTOS INSPIRADORES 

O Instituto Marista e a Igreja Católica do Brasil produziram e continuam produzindo muitos materiais 
que ajudam a compreender, nutrir, cuidar e gerar vida marista. Partilhamos alguns desses documentos 
e seus links de acesso. 

• Instituto dos Irmãos Maristas. Em Torno da Mesma Mesa: a vocação dos leigos marista de 
Champagnat. Setembro de 2009. 
https://www.champagnat.org/e_maristas/Documentos/En_torno_PT.pdf 

• Irmão Seán Sammon. Reavivar a chama! Ano Vocacional Marista, 6 de junho de 2004. 

https://www.champagnat.org/shared/Scritti_Sean/SeanCartaChama_PT.pdf  

• Irmão Seán Sammon. Maravilhosos Companheiros: A vida comunitária dos Irmãozinhos de Maria. 
Circulares do Superior-Geral dos Irmãos Maristas. Volume XXXII, n.º 2, 25 de março de 2005. 
https://champagnat.org/wp-content/uploads/2019/07/circulares-31_2_PT.pdf 

• Instituto dos Irmãos Maristas. Mensagem FMS: Ano Vocacional Marista. Ano XX, n° 35, Setembro 2006.  
https://www.champagnat.org/e_maristas/Message/Message_35PT.pdf 

• Papa Francisco. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit: aos jovens e a todo o povo de 
Deus. 25 de março de 2019. 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html 

• Instituto dos Irmãos Maristas. Ser marista leigo: Orientações para acompanhar processos vocacionais e 

propor itinerários formativos. Roma, outubro de 2017. 
https://www.champagnat.org/shared/bau/SerLaicoMarista_Final_PT.pdf 

• Documento da CNBB nº 105. Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Brasília: CNBB, 2018. 
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Sites 

Espaço na Animação Vocacional no Portal da Rede Marista- 
https://redemarista.org.br/iniciativas/animacao-vocacional 

Portal do Instituto Marista - https://champagnat.org/pt/ 

Redes sociais  

Instagram Vocacional da Província Marista Brasil Sul-Amazônia - @marista.sou 
https://instagram.com/marista.sou?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Instagram Vocacional da Província Marista Brasil Centro Sul - @irmaomarista  

https://instagram.com/irmaomarista?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Instagram Vocacional da Província Marista Brasil Centro Norte - @sermarista 

https://instagram.com/sermarista?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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