
                   Convívio vocacional 2023 ! 

Nos dias 17,18 e 19 de fevereiro, aconteceu em Cotia no CESLO (centro de Espiritualidade São 

Luís Orione) após a pandemia, a Primeira convivência vocacional das PIMC 2023. 

Estavam presentes 2 jovens, a Vitória de 16 anos e a Thaís de 25 anos, ambas do estado de São 

Paulo.  E a equipe que preparou este encontro foram: Irmã Maria Eva de Paula Souza 

(superiora provincial), a Irmã Maria Gilse (secretaria provincial),a júniorista Irmã Maria Darlene 

e a formanda Iandra. O tema foi: “ O chamado vocacional- vinde e vede (Jo1,39). 

No dia 17, sexta-feira, foi a acolhida das jovens, que começaram a chegar a partir das 14:00h, 

apresentamos a casa, as irmãs, e rezamos o Rosário com a comunidade, depois jantamos e 

logo em seguida assistimos 2 breves filmes, uma das PIMC: “A audácia da Caridade “, e dos 

FDP: “Saga orionita”, que relata um pouco da história dos 70 anos da presença Orionita no 

Estado de Tocantins. Após o filme fizemos um breve momento de oração e fomos dormir. 

No dia 18, sábado, iniciamos com a missa às 7:00h da manhã. Às 9:00h, a Irmã Maria Eva 

começou com uma dinâmica de acolhida e apresentação. Às 9:15 a Irmã Maria Gilse Conduzir 

um momento de oração, com cantos e leitura do evangelho de Jo1,35-42, lida pela formanda 

Iandra. Logo em seguida a Irmã Maria Darlene conduziu a primeira parte do encontro 

explicando sobre as diversas vocações. Foi falado sobre: o que é vocação, o chamado que Deus 

nos faz, a importância da escuta e da decisão. Foram feitas algumas perguntas para refletirem 

e compartilharem, e uma dinâmica com barro (Simbolizando a criação e de como devemos ser 

nas mãos de Deus, e cada uma modelou a si mesma), Com a finalidade de falar que o primeiro 

chamado foi a vida, e também de sermos filhos de Deus. Às 15:00, segundo momento a Irmã 

Maria Gilse falou sobre: “ A vida e o carisma de São Luís Orione”, com o slide e a interação com 

as jovens. E às 17:30 a oração do Rosário dinâmico com a participação da comunidade, 

conduzido pela Irmã Maria Darlene. Às 19:30, foi um momento do lazer, com brincadeiras e 

dinâmicas, conduzida pela formanda Iandra. Logo após as brincadeiras fizemos um momento 

de oração, e o Boa noite de São Luís Orione, também conduzida pela formanda. 

No dia 19, domingo, iniciamos com a missa na paróquia Santo Antônio, Celebrada pelo Pe. 

Antônio Sagrado Bogaz, e o mesmo convidou a Irmã Maria Darlene a formanda Iandra e as 

jovens para participarem da animação litúrgica.   Às 10:00h, Irmã Maria Eva, iniciou com a 

primeira parte falando sobre: “Maria como modelo e discípula”, onde, relatou um pouco sobre 

a vida de Maria, e a importância dela na história da igreja e na vida de São Luís Orione, e 

convidou a formanda Iandra para conta a história de como a imagem de Nossa Senhora das 

Dores se tornou para nós Orionitas a Mãe da Divina Providência. Às 11:00h foi realizado o 

momento Mariano conduzido pela Irmã Maria Darlene.  

Às 15:00, foi Foi feito “Uma roda de conversa”, com um momento breve de animação e em 

seguida foi motivado uma partilha da experiência que a jovens viveram nesses 3 dias. Elas 

expressaram a alegria e de como é bom estar com as Irmãs, disseram que fizeram uma linda 

experiência e que sentem a vontade de estar com as irmãs, e de como são alegres e 

acolhedoras, e que pensavam que as freiras fossem bravas e sérias, mas, convivendo conosco 

viu que não era assim, e que isso despertou a vontade e o desejo de estar com as Irmãs e 

conhece-las melhor. E se comprometeram no próximo encontro trazer mais jovens para fazer 

essa experiência. 

  



 Teve a participação das Irmãs, onde através de vídeos demonstraram a comunhão , com este 

momento de convívio vocacional. E em seguida deste momento, cada uma da equipe partilhou 

sua experiência vocacional. A Irmã Maria Gilse concluiu este momento com uma oração 

vocacional e consagrando as a Marias Santíssima.  E no final foi entregue uma pequena 

lembrancinha a cada uma.   

A vocacionada Thais, irá para Paraíba do Sul- RJ, fazer uma experiência no Pequeno cottolengo 

como Aspirante. 

Por tudo, demos graças a Deus !       

          


