CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Conselho Episcopal Regional Sul 2

Curitiba, 31 de outubro de 2017
Aos Jovens do Regional Sul 2
Queridos Jovens
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.
Motivados por esta linda intuição do Papa, lançamos uma grande atividade vocacional denominada
Ação Evangelizadora cada comunidade uma nova vocação, que iniciará nas Dioceses durante a
Semana Santa de 2018.
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 todas as comunidades, antes de qualquer reunião, encontro ou celebração
rezaremos uma dezena do Rosário por todas as vocações.
Além da oração, publicaremos nos meios de comunicação testemunhos de pessoas que vivem sua
vocação com alegria. Nesse sentido fazemos um pedido a vocês: ajudem-nos a divulgar pelas
redes sociais esses testemunhos.
A Ação Evangelizadora cada comunidade uma nova vocação será vivenciada a partir da Páscoa de
2018, terá um momento forte no Sínodo e na JMJ de janeiro de 2019 no Panamá, continuará pelo
ano nacional vocacional de 2019, sem ter uma data de fechamento.
Será como um grande santuário espiritual formado por tantas pessoas que rezarão pelas vocações
e compartilharão testemunhos a fim de fortalecer uma cultura vocacional na Igreja1.
Aproveitamos dessa ocasião para comunicar a vocês que o novo bispo referencial para a Pastoral
Juvenil e Pastoral da Juventude no Paraná é Dom Amilton Manoel da Silva. Expressamos a nossa
imensa gratidão a Dom Anuar Battisti por todo serviço prestado aos jovens do Paraná ao longo
desses últimos anos.
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, Secretário
da CNBB Regional Sul 2 e referencial para a Pastoral
Juvenil e Pastoral da Juventude no Regional Sul 2

Dom Geremias Steinmetz
2
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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Estão envolvidas nesta Ação Evangelizadora 50 Dioceses: todas dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, mais a Diocese de Osasco (SP) e Bafatá (Guiné-Bissau), na África.
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