Roma, 24 de agosto de 2020

A todos os Visitadores, Superiores Regionais e Superiores das Missões Internacionais
Queridos Coirmãos:

Que a graça e a paz de Cristo estejam sempre conosco!
Envio uma saudação fraterna a todos os Coirmãos que, sem dúvida, de uma
forma ou de outra, continuam a luta e o acompanhamento de tantos pobres que padecem
o flagelo da Pandemia.
Como sabemos, setembro é o mês de São Vicente de Paulo; portanto é um mês
muito querido ao coração da Família Vicentina. Este ano, queremos começar com um
evento virtual que chamamos de "FESTIVAL VOCACIONAL MISSIONÁRIO”,
dirigido a todos os Coirmãos, mas de maneira especial aos Diretores da Pastoral
Vocacional, seminaristas e jovens em acompanhamento vocacional, cuja proposta é
detalhada a seguir:

O objetivo do evento é oferecer um espaço virtual de formação, de
integração e de oração, partindo de dois temas fundamentais para
a nossa identidade: vocação e missão. Duas temáticas que nos
permitirão começar bem o Mês Vicentino.
Queremos, assim, dar um impulso ao tema da Cultura Vocacional
já iniciado em novembro de 2018, na 1ª Reunião de Diretores
Vocacionais, no CIF, em Paris. Essa reunião de formação foi um
chamado à responsabilidade de vocacionalizar a todos os
membros do Congregação, nossas obras, ministérios, enfim, todos
os espaços que nós ocupamos.
O Festival também será um espaço para impulsionar o nosso carisma
missionário. No evento faremos o lançamento da campanha 1%, para 2020, com a qual
buscamos encorajar a saída para a missão Ad gentes e, da mesma forma, recuperar a
reflexão sobre o espírito missionário e reconhecer que a missionariedade da
Congregação não se limita apenas às missões internacionais, mas se estende às missões
Ad gentes das Províncias, Vice-províncias e Regiões. A campanha do 1% propõe que
trinta Coirmãos partam para a missão Ad gentes, mas não podemos reduzi-la apenas a
um número. Esperamos que mais Coirmãos se sintam chamados às nossas missões Ad
gentes, em todo o mundo. Desta forma, será também uma ocasião para nos darmos a
conhecer aos jovens a partir do encanto da espiritualidade, do carisma e da missão que
nos identifica.
Ao longo de setembro, trabalharemos o seguinte tema: “Nossa vocação é ir não
a uma paróquia e nem só a uma diocese, mas a toda a terra” (XI, 553). Desejo que esta

frase de São Vicente nos ajude a revitalizar nossa vocação fundacional de missionários,
a partir da nossa universalidade e internacionalidade, que o Espírito de Jesus nos anime
à mobilidade missionária que é própria do carisma vicentino. Por isto, quero encorajar e
convidar a todos os Coirmãos da Pequena Companhia a se inscreverem nesta jornada:
Festival Vocacional Missionário
Data: 1º de setembro de 2020
Hora: 11:00 New York
12:00 Buenos Aires
16:00 Yaundé
17:00 Roma
23:00 Manila
Website para realizar as inscrições:
https://cmglobal.org/es/festival-vocacional-misionero/
Que esta atividade nos ajude a crescer e a sermos sempre mais sensíveis ao
nosso chamado vocacional: "ir por toda a terra”. A continuidade da nossa atividade
missionária dependerá também do quanto nos esforcemos para contagiar o mundo com
a herança recebida de nosso Santo Fundador: nossa espiritualidade e nosso carisma.
Com grande alegria, espero que nos encontremos virtualmente na terça-feira, 1º
de Setembro de 2020!

Seu irmão em São Vicente,
Tomaž Mavrič, CM
Superior General

