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PROJETO FORMATIVO 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Maturidade e verificação vocacional através da experiência do carisma vocacionista nos 

campos de ações da congregação: Paróquias, Missões e Vocacionários. 

 

 

TEMPOS 

Ø O Magistério seja feito antes da profissão perpétua e tem a duração de 1 ano.  

Ø Cada formando faça a experiência do Magistério em dois campos.  

Ø O período do Magistério em cada campo de atuação seja de no mínimo seis meses. 

Excepcionalmente, em situações particulares, pode ser feito em um campo.  

Ø A escolha dos campos deve ser acompanhada pelo formador do junioráto e aprovada 

pela Coordenação da Congregação, Província ou Delegação. Para tal escolha deve-se 

levar em consideração o campo de ação que tal formando mais se identifica, ou até 

mesmo, aquele que ele precisa crescer, experimentar; 

 

 

 

LUGARES   

Ø O ano de Magistério seja realizado fora da própria comunidade formativa. 

Ø Na medida do possível, o ano de magistério, seja realizado (uma parte no seu país e 

outra) em outro país no qual a congregação se faz presente.  

 

AVALIAÇÃO:   

A passagem de um campo de experiência para outro é caracterizada por uma semana de 

avaliação com o confrade da comunidade designada para o Magistério. Na semana de 

avaliação se faça, pelo menos, um dia de retiro espiritual. 

 
 

 



PROGRAMA NOS CAMPOS DE AÇÃO 

 

1- VOCACIONARIOS /CASA DE FORMAÇAO1  
 

OBJETIVO: Sensibilidade à realidade formativa e aprofundamento da Espiritualidade 
Vocacionista.   

ÁREAS:  

§ Colaboração ativa com o formador local;  
§ Aulas e/os encontros com os formandos; 
§ Acompanhamento dos formandos; 
§ Participação em encontros de animação vocacional; 
§ Estudo das Constituições e principais escritos do Pai Fundador 

AVALIAÇÃO 
 

2- PARÓQUIAS
2

 
 

OBJETIVOS: Sensibilidade à Pastoral paroquial vocacionista.  
 
ÁREAS:		
	  CATEQUÉTICA 
 Apoio a catequese sacramental (Batismo, Crisma, Primeira Comunhão);  
 Animação de grupos paroquiais Vocacionistas;  
 Experiência com grupos juvenis. 
 

 LITURGIA 
 Assistência ao grupo de coroinhas, celebrações eucarísticas, momentos de orações 
  vocacionais (adorações...). 
 

 CARIDADE  
 Experiências de caridade 
 Inserção nas pastorais sociais. 
 

 PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS 
 Elementos de administração paroquial (secretaria paroquiais, certificados, processos 
 matrimoniais, economia), participação nos conselhos e assembleias. 
 

AVALIAÇÃO 
 
 
3- MISSIONARIEDADE3  

OBJETIVOS: Sensibilidade a missionariedade e periferias territoriais e existenciais 

ÁREAS:  
 Atividades missionárias: jornadas missionárias e animações;  
 Visita aos enfermos e famílias; 
 
AVALIAÇÃO 
																																																													
1	Cost.	12,	Direttorio	7,8,12.		
2	Cf.	Cost.	16-18.	Diretório	13-15	
3	Const.	21-22.	Diretorio	20-24.	



 

CONSIDERAÇÕES PARA A EXPERIÊNCIA DO MAGISTÉRIO 

a) Aproximar os jovens professos da Pastoral Vocacional e da formação, nossa obra 
característica; 

b) Possibilidade de aprender uma língua estrangeira; 
c) No ano precedente se faça uma mínima preparação para o magistério e com noções 

da língua e cultura.   
d) As comunidades que acolhem os magisterantes sejam capazes de influenciar 

positivamente, oferecendo-lhes acolhimento e uma função precisa;  
e) Evitar o trabalho excessivo em detrimento da formação religiosa e espiritual;  
f) O responsável dos magisterantes é chamado a visitá-los periodicamente no local do 

apostolado;  
g) O excesso de trabalho e as necessidades pastorais não bastam para que uma 

comunidade seja considerada idônea para acolher os magisterantes.   
h) Se uma comunidade não dispor de tempo para prestar a devida atenção aos 

magisterantes, não deverá recebê-los.   
 

MAGISTÉRIO NA ITÁLIA 

OBJETIVOS: Experiência nos lugares de fundação do carisma vocacionista, nos campos 

de ação da congregação: Paróquias, Institutos, Missões, Vocacionário. 

TEMPO: 1 Ano 
  6 meses de estudo da língua e cultura italiana “ full immersion”; 
  6 meses em um campo de ação.  

 

 

ESTUDAR NA ITÁLIA NO ESTUDANTADO INTERNACIONAL  

Ø Mínima disposição para aceitar e adaptar-se a uma nova cultura;  

Ø Ter facilidade em aprender uma nova língua; 

Ø No estudantado favorecer alternância dos religiosos. 
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