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Caros Missionários,
Seguindo as Linhas Programáticas do Continente América, temos o prazer de
anunciar o lançamento do Biênio Vocacional Continental, que terá início em 16
de fevereiro de 2019 e se estenderá até 12 de dezembro de 2020.
Trilhando os passos do grande Apóstolo Paulo, o lema motivacional que nos
acompanhará durante estes dois anos será: Reaviva o dom que há em ti.
O principal objetivo do Biênio Vocacional é colocar em estado de reflexão e
oração, a vocação missionária que cada um de nós recebeu de Deus. Estamos
convencidos de que revitalizando e atualizando os sinais do nosso chamado a
serviço do Evangelho, mostraremos ao mundo a beleza da nossa vocação
missionária e encorajaremos muitos jovens a seguir este caminho.
Para viver este momento em comunhão, foram programadas muitas e variadas
iniciativas a serem realizadas no âmbito Continental e de Circunscrição.
Convidamos todos a participar ativamente e a divulgar este momento de graça
que nos propomos a viver como Família missionária.
É responsabilidade de cada missionário que trabalha no Continente América
contagiar e despertar o desejo da vocação missionária. O sucesso do Biênio
Vocacional depende do quanto queremos contar, testemunhar e mostrar aos
jovens do Continente. Não tenhamos medo de falar ao mundo sobre o dom de
"uma vocação tão sublime", como diria nosso querido Fundador.
Convidamos todos os Missionários da Consolata e aqueles que partilham
connosco o carisma a se unirem por meio da oração diária que faremos de norte
a sul do Continente.
Que a Mãe Consolata e o nosso Pai Fundador, o Bem-aventurado José Allamano,
nos acompanhem neste Biênio Vocacional.
São Paulo, 12 fevereiro de 2019

Em nome do Conselho Continental

P. Jaime Carlos Patias, IMC
Conselheiro Geral para a América
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Senhor Jesus, durante este Biênio Vocacional
te pedimos que reavives em nós
nossa consagração religiosa e missionária.
Ajuda-nos a testemunhar em comunidade
e com audácia, o dom da nossa vida
dedicada e entregue à Missão.

“Reaviva
o dom de
Deus que
há em ti”
(2Tim.1,6)

Ensina-nos sermos missionários criativos,
preparados para ajudar os jovens do continente,
no caminho do discernimento vocacional.
Senhor, que nosso estilo e opções missionárias
inspirem os jovens a realizar seus projetos de
vida e missão, em comunhão com a Igreja.
Suscita em cada jovem o desejo de experimentar
a generosidade do teu amor e entrega, nas situações
onde a humanidade se encontra vulnerável.
Pedimos-te pela intercessão de Maria,
sempre fiel a proposta de Deus,
e do Beato José Allamano que infundiu em nós
a coragem para responder teu chamado. Amém

