CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Conselho Episcopal Regional Sul 2

Curitiba, 4 de outubro de 2017
Aos Ministros Extraordinários da Eucaristia do Regional Sul 2
Queridos Ministros e Ministras
Nós Bispos do Paraná, reunidos em assembleia em Curitiba, queremos por meio deste comunicado, pedir a
ajuda de vocês para o desenvolvimento de uma atividade muito bonita em prol das vocações em todo o Estado
do Paraná.
Trata-se da Ação Evangelizadora cada comunidade uma nova vocação, que iniciará em cada Diocese por
ocasião da Celebração do Crisma, durante a Semana Santa de 2018, data especial em que cada bispo
diocesano celebra com seu clero a renovação das promessas sacerdotais. Onde for possível, que se faça,
mesmo de forma simples, a abertura da Ação Evangelizadora em âmbito paroquial na celebração do Lava-pés.
A partir daquele momento nos uniremos em oração pedindo a Deus mais vocações, como Jesus nos orientou:
Pedi ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe (Mt 9,38).
Faremos do seguinte modo: em sua comunidade, antes de qualquer encontro de formação, reunião de
pastorais, movimentos e grupos, pedimos que se reze uma dezena do Rosário pelas vocações. Por ocasião da
celebração da Missa ou da Palavra, reúnam-se antecipadamente e rezem, possivelmente, as cinco dezenas,
nas intenções de todas as vocações. Encorajem as pessoas para que o mesmo aconteça nas famílias.
A vocês Ministros e Ministras, pedimos que sejam os guardiões desta linda Ação Evangelizadora em
sua comunidade, a fim de que a oração aconteça com entusiasmo e ardor. Onde já se fazem adorações,
vigílias ou outros tipos de oração pelas vocações, continue-se com perseverança.
O Papa Francisco convocou um Sínodo que acontecerá no Vaticano em outubro de 2018 com o tema: Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional. Depois, em 2019, teremos o Ano Nacional Vocacional. Somados a
isso, as nossas orações das comunidades de 50 Dioceses (envolvendo todo o Estado do Paraná, Santa
Catarina e o Rio Grande do Sul), ajudarão a fortalecer na Igreja uma cultura vocacional.
Publicaremos nos meios de comunicação testemunhos de pessoas que vivem sua vocação com alegria:
padres, consagrados e consagradas, missionários, diáconos, mostrando também a beleza das vocações
leigas, particularmente da família. Ajudem-nos também a divulgar os testemunhos pelas redes sociais.
Ministros e Ministras, obrigado pelo apoio de vocês que, temos certeza, será grande!
Que Nossa Senhora do Rosário do Rocio, Rainha e Padroeira do Paraná cubra vocês com seu manto de amor!
Em nome de todos os bispos do Paraná,

Dom Amilton Manoel da Silva
Bispo Auxiliar de Curitiba e Secretário
da CNBB Regional Sul 2

Dom Geremias Steinmetz
Arcebispo de Londrina e Vice-Presidente
da CNBB Regional Sul 2

Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Cascavel e Presidente
da CNBB Regional Sul 2
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