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Oração da novena pelas vocações
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Deus amoroso,
Vós inspirastes João-Cláudio Colin a viver uma vida
fiel ao Evangelho e no espírito de Maria.
Se for de Vossa vontade que ele seja honrado como santo
para a glória de Vosso nome, por vos suplicamos, mostrenos o favor que ele desfruta diante de vós, concedendonos um aumento das vocações.
Vos pedimos isto por Cristo, Nosso Senhor. Amém.
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Objetivos do Ano Vocacional
Enriquecer o projeto marista com o fogo do Espírito
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Santo dado como um presente aos Maristas em seu
chamado vocacional.
Encorajar os Maristas a refletirem profundamente sobre
o mistério de sua própria vocação e
o chamado pessoal à santidade.
Ajudar cada unidade a encontrar formas criativas de
pastoral vocacional, adequando aos recursos da própria
unidade, que inspirem os jovens
no discernimento da sua vocação.
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