
             

 

 

Carta ao povo de Deus das comunidades eclesiais do Regional Norte 1 da CNBB 

Yᵻ’ ᵻ ahkawererã (Queridos irmãos e irmãs)!  

Motivados pelo 4º Congresso Vocacional do Brasil que acontecerá em Aparecida/SP, 
de 05 a 08 de setembro de 2019, com o tema “Vocação e Discernimento” e o lema “Mostra-
me Senhor, os teus Caminhos”. Reuniram-se em Manaus/AM, na Casa de Retiro da 
Maromba, representantes das Dioceses e Prelazias do Regional Norte 1 para refletir e 
compartilhar as experiências vivenciadas pela Animação Vocacional na realidade de cada 
Igreja local. 

Fazendo memória à mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações de 2016, reconhecemos que “Deus é origem das Vocações e que toda vocação na 
Igreja emana do olhar compassivo de Jesus” que nos convida a sair de nós mesmos(as) como 
animadores vocacionais indo ao encontro das mais diversas realidades juvenis das terras 
amazônicas, subindo e descendo os rios, adentrando pelas florestas, enfrentando desafios dos 
grandes centros urbanos, para que suscite nas juventudes o ardor do chamado a viver o 
Evangelho. 

Somos gratos(as) pelo legado do caminho da Animação Vocacional que herdamos, 
fruto do trabalho de tantos missionários e missionárias que com seu testemunho chegaram ao 
extremo da doação da própria vida a serviço da construção do Reino de Deus. Assim, 
acolhemos uma nova inspiração: a Exortação Apostólica do Papa Francisco “Cristo Vive”,  
que afirma:“Os jovens são o agora de Deus” desafiando-nos a ir ao encontro das mais 
diversas expressões juvenis inclusive as mais invisíveis: indígenas, migrantes, ribeirinhos, 
LGBTs, encarcerados e tantas outras que passam despercebidas aos nossos olhos. 

Reconhecemos que para ter mais êxito no Serviço de Animação Vocacional é 
necessário organizar nossas ações dentro de um Plano Vocacional que contemple o caminho 
pedagógico que Jesus realizou com seus/suas discípulos(as), lançando: um olhar amoroso 
sobre a realidade da Amazônia percebendo suas belezas e seus desafios, um olhar cuidadoso 
que nos faz buscar referências teóricas para fundamentar nossa ação, um olhar esperançoso 
que organiza nossa ação pastoral e um olhar harmonioso que nos possibilite sintetizar e 
celebrar as conquistas do processo vivido. Para tanto, o Itinerário Vocacional nos oferece um 
caminho claro a ser trilhado com as e os jovens que desejam ser acompanhados(as). Pois, ele 
nos proporciona um percurso a ser vivenciado nas etapas: do despertar, do discernir, do 
cultivar e do acompanhar, acolhendo os primeiros sinais do chamado, aprofundando as 
motivações e confirmando a vontade de Deus na vida dos(as) vocacionados(as). 

Assumimos o compromisso com o Sínodo Especial para a Pan-Amazônia que nos 
subsidia a “amazonizar” as reflexões e ações da Animação Vocacional, para sermos de fato 
vocacionados(as) a conhecer, reconhecer, conviver e defender a causa dos povos 
Amazônicos.  

Pedimos a Nossa Senhora Mãe da Amazônia e Mãe das Vocações, que nos inspire a 
sermos “uma Igreja em saída”, conduzida pelo Espírito Santo que renova todas as coisas! 

Manaus, 16 de junho de 2019 

Participantes do Pré-Congresso Vocacional (Regional Norte 1) 


