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A missão do Instituto Marista é evangelizar, por meio da educação, crianças, 
adolescentes e jovens. Por força dessa missão, buscam-se metodologias e 
linguagens para a aproximação junto a esses públicos, em especial, às juventudes 
contemporâneas.

É nesse contexto que se apresenta o desafio da Animação Vocacional na Vida 
Religiosa: envolver e acompanhar, de forma criativa, as pessoas que experimentam 
os diversos chamados de Deus em suas vidas.

A Escola Vocacional tem a proposta de oferecer reflexão teórica e vivencial para 
Animadores Vocacionais, em todos os estágios, de modo a contribuir para o 
despertar e o cultivo da Cultura Vocacional na Vida Religiosa Consagrada.

O conteúdo programático intercala formação teórica e oficinas vivenciais. A 
organização metodológica prevê conteúdos distribuídos em três etapas, cada uma 
delas com 40h, realizadas durante uma semana no mês de janeiro. As etapas não 
constituem pré-requisitos entre si.

Responsáveis provinciais pela Animação Vocacional; Animadores Vocacionais 
locais; jovens religiosos(as) em preparação para assumir a missão da Animação 
Vocacional e leigos(as) colaboradores na Animação Vocacional.

a. Oferecer formação teórica e vivencial para animadores vocacionais da vida 
religiosa, novatos ou já atuantes na Animação Vocacional.

b. Capacitar pessoas na atenção específica exigida ao processo de Animação 
Vocacional.

c. Criar ambiente adequado de diálogo entre as diversas experiências em 
Animação Vocacional, nas Congregações e Institutos de Vida Consagrada.

d. Possibilitar a descoberta de soluções a desafios comuns entre os 
participantes.

APRESENTAÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

PÚBLICO-ALVO

Data: 19 a 23 de janeiro de 2015
Local: Espaço Marcelino Champagnat.
Av. Principal, 205 - Areias Ribeirão das Neves - MG | CEP 33880-220

Os participantes receberão, mediante frequência mínima de 75%, a 
certificação como Curso de Extensão da Universidade Católica de Brasília.

a)  Assessorias + Hospedagem com pensão completa até 30/11/14: R$850,00.
b)  Assessorias + Hospedagem com pensão completa a partir de 01/12/14: R$ 900,00.

AGENDA

INVESTIMENTO

CERTIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser realizadas pelo link http://marista.edu.br/vocacional/?p=10156, 
pelo telefone 61 2102.2152 (falar com Carlos ou Liliane) ou pelo e-mail 
escolavocacional@marista.edu.br.

A PMBCN reserva-se ao direito de não realizar o evento caso as vagas não sejam preenchidas.

 

EIXO TEOLÓGICO 
ANTROPOLÓGICO

EIXO PSICOLÓGICO 
ESPIRITUAL

EIXO 
VIVENCIAL 

• Antropologia e 
Teologia da vocação.

• Aspectos teológicos e 
antropológicos no 
acompanhamento 

vocacional

• Psicologia do 
Desenvolvimento II – Aspectos 

vocacionais

• Processo psicopedagógico 
do acompanhamento 

vocacional: elementos 
indicativos do itinerário 

vocacional

• Contextualização da Animação Vocacional no Brasil
• Treinamento: Modelo de Ajuda 

1 – Oficinas: Juventudes e projeto de vida, Mídias sociais 
(meios de comunicação) na animação vocacional, Mente 

Corpórea & Expressão, Discutindo a Corporeidade, 
Expressão Lúdica no trabalho vocacional (Teatro).

• Planejamento Vocacional

Qual o meio de Transporte que você utilizará?

Avião (     ) Ônibus (     ) Carro (      ) 
Teremos veículos para fazer o traslado do Aeroporto de Confins e da 
Rodoviária para a Casa de Encontro, por isso, temos os horários abaixo: 
15h, 18h e 21h, para você organizar a sua chegada.

Coord. Ir. Márcio Henrique da Costa 
Dr. Ir. Alexandre Lôbo 
Prof. Esp. Joaquim Alberto 
Pós-Grad. Raquel Pulita
Prof. Esp. Elizaneth Aparecida Couto 

ASSESSORES

Prof. Esp. Guilherme Fontes 
Prof. Ms. Ir. Natalino Guilherme
Prof. Esp. Patrícia Ferreira da Consta
Prof. Esp. Ir. Joarês Pinheiro de Sousa
Ms. Eder D’ Artagnan F. Guimarães


