
CARTA DA ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA E 

PROMOÇÃO VOCACIONAL 

Introdução 
Moçambique, nestes momentos, socialmente, procura caminhos de 

confiança e de paz entre os cidadãos e instituições no meio de uma crise 

económica, dívidas oculta, e de uma busca de novas maneiras de 

governação menos centralizada. Também a Igreja Católica está a propor 

a IV Assembleia de Pastoral Nacional para responder melhor aos 

desafios atuais dentro de uma Igreja Ministerial. 

Neste contexto, o nosso trabalho de Animação Missionária e Promoção 

Vocacional procura animar fundamentalmente as 15 Paróquias, onde os 

nossos confrades trabalham, nas Dioceses de Nacala, Nampula, Tete, 

Beira, Maputo e Paróquias de outras Dioceses. Desta ação missionária, 

cabe destacar, que os jovens que entram no Pré-Postulantado vêm, na 

sua maioria, da Zona Norte e Centro do País. Não obstante, da Zona Sul 

estão aparecendo alguns jovens. 

Dentro desta caminhada, o último encarregado, a tempo completo, do 

Sector da Animação Missionária foi até finais do ano 2016. Mesmo 

assim, sem possibilidade de ter um membro a tempo completo para cada 

Sector, no encontro do Secretariado da Missão de 17-18 de Maio de 

2017 em Tete, o Provincial, P. António Manuel Bogaio Constantino, 

apresentou as novas orientações para o bom funcionamento do Sector de 

Animação Missionária e Promoção Vocacional. 

 

Composição do Sector 

O Sector de Animação Missionária e Promoção Vocacional trabalha 

unido e está coordenado por um membro e coadjuvado pelos 

colaboradores presentes nas Dioceses de Nampula, Nacala, Beira, Tete e 

Maputo. 

 

Finalidade 

A Animação Missionária e Promoção Vocacional são parte integrante 

do nosso serviço missionário e evangelizador. De modo particular cada 

comunidade comboniana é um centro de animação e de espiritualidade 



missionária e vocacional. Segundo o Diretório Provincial (Cap. I, 1.2), 

constata-se que: "Os primeiros responsáveis da Animação missionária 

são os pastores da Igreja e os seus colaboradores. Os Missionários 

Combonianos prestam um serviço específico, inspirando o povo de 

Deus e estimulando a Igreja Local a tomar parte ativa na evangelização 

doutros povos, a apoiar as vocações missionárias e a partilhar os bens 

materiais (RV 73; 73.1)." 

Também, “Continuando a promover as vocações para Igreja Local, com 

a promoção das vocações para a vida missionária comboniana, 

queremos ajudar a Igreja moçambicana a abrir-se à dimensão 

missionária e dar aos jovens a possibilidade de responderem ao 

chamamento de Deus seguindo o carisma comboniano” (DP Cap. III, 

3.1.1). 

 

Ações concretas  

As ações concretas são:  

* Elaborar ou apresentar subsídios úteis para as atividades de animação 

missionária.  

* Programar encontros do sector para a avaliação, estudo, reflexão e 

programação de iniciativas.  

* Preparar de maneira específica e promover formações nas áreas da 

juventude, Bíblia, catequese e outros. 

* Realizar a promoção comboniana específica através de iniciativas 

apropriadas tais como encontros, celebrações, retiros..., que culminam 

na semana de discernimento vocacional. De forma indireta realiza-se 

também através dos meios de comunicação: revistas, panfletos, rádio, 

televisão... (DP Cap. III, 3.1.1)  

* Conhecer e acompanhar os jovens que participam nos grupos 

vocacionais e manifestam o desejo de serem Missionários Combonianos 

para verificar motivações vocacionais. 

* Sensibilizar a família e comunidade cristã, para que acompanhem o 

candidato na sua caminhada vocacional e nela participem ativamente 

pela oração, conselho e ajuda económica. 

* Manter contacto com o Secretário-Geral da Missão do Sector 

Animação Missionária, os Secretários de outras Províncias, sobretudo a 

nível da África e com animadores missionários das Dioceses e de outras 

Congregações a nível de Moçambique.  



* Elaborar e implementar o Projeto de Animação Missionária e 

Promoção Vocacional em Moçambique. 

* Constituir grupos de pessoas associadas ao carisma comboniano. 

 

Ações significativas 

Cabe a todos os confrades da província desenvolver nas Comunidades, 

Paróquia e lugares de trabalho uma animação missionária e promoção 

vocacional específica comboniana, de modo particular, por ocasião de 

datas significativas: 

1º de Janeiro fundação das Missionárias Combonianas; 6 de Janeiro 

nasce em Comboni a decisão de dedicar-se às missões na África central; 

15 de Março nascimento de Comboni e participação no Concílio 

Vaticano I; 1º de Junho fundação dos Missionários Combonianos e 11 

de Junho eleito bispo da África central; 14 de Setembro inspiração do 

Plano para a regeneração da África; 10 de Outubro festa de São Daniel 

Comboni.  

Cada Comunidade acompanhe um grupo com espírito missionário 

comboniano nas Paróquias onde estamos. 

No mês de Outubro, por volta do dia de S. Daniel Comboni, realize-se 

uma semana de animação missionária-vocacional nas Paróquias com o 

apoio dos formandos e em colaboração com as Missionárias 

Combonianas e LMC. Neste sentido, propomos que os ofertórios no dia 

da Celebração de S. Daniel Comboni nas Comunidades das Paróquias 

sejam canalizados para as nossas casas de formação. 

Ao mesmo tempo, sigamos um trabalho de animação missionária junto 

dos jovens beneficiários das Bolsas de Estudo oferecidas pelos 

Missionários Combonianos e demos acompanhamento a alguns ex-

seminaristas combonianos. 

Acompanhar os jovens com inquietude vocacional nas diversas 

atividades a nível Diocesano como “Feira vocacional”, retiros e 

encontros. 

Por fim, sigamos elaborando o “Calendário Comboniano” com um tema 

específico cada ano, definido pelo Secretariado da Missão. 

 

Critérios de admissão ao Pré-Postulantado (DP Cap. III, 3.2.3) 

“ São admitidos os candidatos ao sacerdócio e a irmãos que satisfaçam 

os seguintes requisitos: 



- 12ª classe concluída; 

- Acompanhamento vocacional por um Missionário Comboniano, pelo 

menos durante um ano, com colóquios pessoais, regulares; 

- Parecer positivo do pároco; 

- Boa formação cristã; 

- Boas capacidades intelectuais; 

- Boa saúde, comprovada por meio do atestado médico, com especial 

atenção para o teste de HIV/SIDA; 

Documentação civil, académica e religiosa necessária.” 

 

Desafios 

O primeiro desafio que temos por diante é acreditar que todos os 

membros da comunidade comboniana estejam motivados para este 

trabalho de animação missionária e promoção vocacional no meio das 

múltiplas tarefas já existentes. 

O segundo desafio é que os responsáveis combonianos, por Diocese, 

estimulem aos outros confrades para que abracem com confiança esta 

tarefa comboniana. 

E um terceiro desafio é de trabalhar mais na produção de materiais e nos 

meios de comunicação com as forças que temos. 

 

Conclusão 

Perante a falta de pessoal para trabalhar a tempo completo na Animação 

Missionária e Promoção Vocacional, incumbe a todos os responsáveis 

priorizar o envolvimento específico do nosso carisma deixando algumas 

outras tarefas e animar aos confrades de comunidade para prestar uma 

colaboração. Ao mesmo tempo reforçar o trabalho em rede para 

aprender e intercambiar experiências que nos estimulem e ajudem no 

bom desempenho da missão comboniana, hoje. 

Que a Nossa Mãe Maria e São Daniel Comboni acompanhem as nossas 

comunidades multiculturais na confiança, criatividade e alegria no 

serviço missionário-vocacional. 

 

Sector de Animação Missionária e Promoção Vocacional 

Tete, 27 de Fevereiro de 2019. 

 


