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“O amor que existe em seu 

coração é tamanho, que você poderia curar o planeta inteiro. Porém, 

por enquanto deixe essa sensação começar a mudar o que você pensa 

e fala sobre você mesma e para ajudar @s mais próximos”. (Louise L. 

Hay) 

No dia 25 de julho, nossa Comunidade se reuniu, com as demais deste Núcleo da 

CRB-MG, desta vez através de uma vídeo-conferência – grande novidade para 

muitas de nós! Devíamos nos encontrar presencialmente, em  Leopoldina, mas, em 

meio à pandemia do Coronavirus,  soubemos nos valer dos novos meios de 

comunicação para realizar um encontro bem gostoso entre irmãos e irmãs! 

Vivemos num mundo complexo, cheio de maravilhas e misérias, alegrias e 

tristezas, tecnologia avançada e frustrações, que condicionam e desafiam o Ser 

Humano, sobretudo a Juventude em busca da sua relativa felicidade. E é por isso 

que o trabalho vocacional é urgente e precisa ser eficaz! O chamado para a 

harmonia com o Deus Criador é a única fonte de uma verdadeira harmonia consigo, 

com o próximo e com a natureza. 

A Animação Vocacional aponta para este chamado, para este caminho:  

“O REINO DE DEUS ESTÁ NO MEIO DE NÓS”!(Lc 17,21) 

Dando continuidade a este assunto, vamos ter uma atividade vocacional NO DIA 

15 DE AGOSTO - MÊS VOCACIONAL. Esta atividade será preparada e realizada 

também através dos meios sociais de comunicação: 
1. No dia 1º de agosto: cada uma de nossas Comunidades, em preparação ao dia 15 

de agosto, fará um pequeno vídeo, na capela da sua Comunidade, tomando as 

devidas providências de acordo com a seguinte orientação: 
 Cada comunidade fará um pequeno vídeo na sua capela, devidamente 

preparada para este momento. Visualizar o nome da Congregação 



 Visualizar o nome de cada irmã/irmão 

 Este pequeno vídeo será juntado aos das demais Comunidades da nossa CRB 
Regional, para a edição final. Este vídeo será utilizado como uma proposta 

vocacional às nossas Juventudes. 

 
2. No dia 15 de agosto: Será a grande Celebração Vocacional, presidida pelo nosso 

Bipo Dom Edison José Oriolo – caso ele possa aceitar o nosso convite. Vimos dois 

horários possíveis, para serem apresentados ao Bispo: 
Pela manhã, às 10h00; ou á tarde, às 16h00. 

- Será uma Missa online, com tarefas e responsabilidades divididas entre nós, como 

congregações da Regional. Assim, em corresponsabilidade, tudo será mais 
significativo e mais orante. 

- Nesta ocasião, nosso “vídeo-intercongregacional” poderá ser visualizado, também 

online, pela primeira vez. 
- Fará parte desta Celebração a ORAÇÃO VOCACIONAL, cujo texto nós 

recebemos online, na nossa última vídeo-conferência (CNBB – ANO 

VOCACIONAL – 1983). 
(Anotações de Irs. Lucy e Rosinha – RSCM) 

 

 


