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Apresentação

A vocação tem como fundamento o amor gratuito do Senhor. Ele 
deseja que todos participem de sua vida e produzam frutos. O fruto 
desejado é que todos se sintam atraídos pelo seu amor. Esse fruto é 
próprio de quem observa o seu mandamento e permanece em seu 
amor.

A Igreja  no Brasil se prepara para celebrar IV Congresso Vocacional, 
a ser realizado de dias 5 a 8 de setembro, no Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida.

Ajudando-nos a discernir e também a fortalecer nossa vocação, neste 
mês de agosto, vamos refletir sobre as diversas vocações: Vocação 
Sacerdotal, Familiar, Religiosa e Laical.

Vocação é um dom! É expressão de uma predileção de amor: "Não 
fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi e designei, para 
dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça". 

Bom estudo

Reconhecer a própria vocação e abraçá-la requer discernimento e 
coragem.

Comissão Diocesana do Círculo Bíblico
Agosto de 2019
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ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS

Animador (a): A oração é o contato íntimo do fiel com Deus. Assim 
tudo deve começar, progredir e finalizar com a oração.

Animador (a): Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém!

Animador (a): Invoquemos o Espírito Santo.
Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações de Vossos fiéis...

Oração pelas Vocações
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos

ouvidos Teu forte e suave convite: “Vem e Segue-me!”.
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários.

Derrama sobre nós o Teu Espírito, renova a Tua Igreja, fazendo
surgir, no meio do povo, um discipulado cada vez mais santo,

capaz de fermentar o mundo com o anúncio, o testemunho e a
alegria que nasce do Evangelho.

Santifica o Papa, os Bispos, Presbíteros, Diáconos e os Religiosos
(as)! Concede-lhes a graça de Te servir de forma apaixonada e

com constante ardor missionário.
Desperta em nossas comunidades crianças, adolescentes, jovens
e adultos dispostos a viver a santidade no mundo e para o mundo.

Anima nossos vocacionados e seminaristas, dando-lhes
perseverança na oração e missão.

Senhor, que as vocações em Tua Igreja estejam sempre e
carinhosamente a serviço do Teu Reino e de uma sociedade

mais terna, amorosa e misericordiosa.
Maria, Mãe da Igreja, Senhora da Saúde, exemplo de serviço,

ajuda-nos a responder SIM. Amém!

Canto
1 - Um lar onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como 
irmãos e, venha quem vier, encontra abrigo e todos têm direito ao 
mesmo pão.
Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e 
floriu, um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil!

Animador (a): A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do 
Pai e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco.

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
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ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS

Animador (a): Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um 
encontro na certeza de anunciar Jesus Cristo. Isso significa mostrar 
que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas 
também belo e capaz de cumular a vida de um novo esplendor e de 
uma alegria profunda, mesmo no meio das provações. (Papa Francisco)

Senhor, encha-nos com seu esplendor, e contagie nossas vidas 
com a alegria de servir.

Animador (a): Maria, a primeira discípula, a primeira vocacionada, 
interceda junto ao Pai para que saibamos discernir o melhor caminho 
que sustente com alegria a nossa escolha vocacional seja ela 
religiosa, laical, familiar ou sacerdotal. Rezemos juntos.

ORAÇÃO DO IV CONGRESSO NACIONAL VOCACIONAL DO BRASIL

Pai Santo,
"Todo dom precioso e toda dádiva perfeita" de Ti procedem.

Teu Filho Jesus Cristo anunciou o Teu Reino de Amor
e nos chamou a segui-Lo.

No Espírito Santo fomos batizados para responder
generosamente a essa vocação.

Por isso te pedimos: renova esse convite na Igreja,
para que os adolescentes e jovens possam escutar

os teus apelos atentos aos sinais dos tempos.
Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida,

acompanhe a todos os que ouvem a tua voz
 e com ela possam proclamar:

"Eis-me aqui, faça-se em mim, conforme a tua Palavra!".
Amém!

  
Pai Nosso... Ave Maria...

Bênção Final
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Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com uma 
Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (Pág. 3) 
Animador (a): Irmãos e irmãs, estamos iniciando os nossos encontros de 
Círculo Bíblico do mês vocacional. Neste mês queremos entrar em sintonia 
com toda a Igreja que se prepara para celebrar o 4º Congresso Vocacional 
do Brasil, a ser realizado de 5 a 8 de setembro de 2019, no Santuário 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Unamos-nos em oração para que 
suscite muitas vocações para toda a Igreja, pois a messe é grande, mas os 
operários são poucos (Lc 10,2). Alegres cantemos. 

Canto

Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo 
aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa 
prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja.

1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e 
faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque 
não se ouve. Não se ouve porque não se fala e falta esse jeito novo de 
levar luz e de profetizar. 

1º Encontro
Vocação e Discernimento

Ficar

Ignorar

Ir

Aceitar
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2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. 
Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz 
porque não se acende. Não se acende porque faltam sonhos e falta 
esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus.

APROFUNDANDO O TEMA
Leitor (a)1: Vocação é um dom! É expressão de uma predileção de 
amor: "Não fostes vós que me escolhestes; fui eu quem vos escolhi e 
vos designei, para dardes frutos e para que o vosso fruto 
permaneça"(Jo 15,16).
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares 
eu quero navegar. (bis)

Leitor (a)2: A vocação tem como fundamento o amor gratuito do 
Senhor. Ele deseja que todos participem de sua vida e produzam 
frutos. O fruto desejado é que todos se sintam atraídos por seu amor. 
Esse fruto é próprio de quem observa o seu mandamento e 
permanece em seu amor.
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares 
eu quero navegar. (bis)

Leitor (a)3: Para discernir a sua vocação, os jovens e adolescentes 
precisam do acompanhamento de todas as forças vivas da 
comunidade de fé: animadores vocacionais e juvenis, familiares e 
amigos, lideranças e coordenações da comunidade, clérigos e leigos 
aptos para ajudá-los. Diante das diversas opções vocacionais que a 
vida cristã oferece, é importante que os jovens façam um 
discernimento para descobrir qual é a vocação à qual se sentem 
chamados por Deus. No início da juventude nem sempre se tem clara 
esta opção, por isso é necessário conhecer os diversos caminhos.
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares 
eu quero navegar. (bis)

Leitor (a)1: A Vocação Cristã: Pelo Batismo toda pessoa recebe, 
pela fé de seus pais e padrinhos, seu segundo chamado: o de ser 
cristão. À medida que a pessoa cresce e toma conhecimento da 
própria fé, aos poucos assume uma identidade que a caracteriza 
como seguidora do próprio Cristo. Consequentemente, a pessoa é 
chamada a aderir à missão de Jesus, para ser sinal do Reino e 
comunicação da Boa-Nova do Evangelho. Cada pessoa vive e realiza 
a vocação cristã na família, na sociedade e na comunidade eclesial à 
qual pertence. O Batismo é considerado fonte de todas as vocações, 
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porque é a partir dele que o cristão viverá uma vocação específica que 
pode ser: a vocação à vida matrimonial, a vocação à vida religiosa 
consagrada, a vocação à vida sacerdotal e a vocação do cristão leigo.
Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares 
eu quero navegar. (bis)

DISCERNIMENTO VOCACIONAL
Animador (a): A palavra discernimento significa “colocar à parte, 
dividir ou separar; é conhecer ou ver distintamente, avaliar, fazer a 
distinção entre duas ou mais coisas”, ou seja, “escolher, tomar uma 
decisão diante de algumas opções”. É importante que o 
discernimento não seja feito sozinho, faz-se necessário deixar-se 
ajudar por um guia espiritual ou orientador vocacional, isto é: uma 
pessoa com mais experiência de vida e caminhada de fé. A partir do 
diálogo com essa pessoa, é possível perceber melhor na própria 
experiência de vida e de fé os sinais de Deus. Sinais estes que se 
revelam por meio de acontecimentos concretos do cotidiano, de 
situações sociais e eclesiais que levam a pessoa a dar uma resposta, 
colocando-se livremente à disposição de Deus para  fazer algo que 
corresponda ao seu projeto.

PARA CONVERSAR
1. O que desejo para minha vida?
2. O que penso em relação ao meu futuro?
3. Quais são as dúvidas mais constantes em relação à minha escolha 
vocacional?
4. Sou consciente de que só encontrarei o verdadeiro sentido para a 
minha vida correspondendo ao projeto que Deus tem para mim?

OUVINDO A PALAVRA
Canto de Aclamação

Chegou a hora da alegria. 
Vamos ouvir essa palavra que 
nos guia.
1. Tua palavra vem chegando 
bem veloz. Por todo canto hoje se 
escuta a sua voz. Aleluia, aleluia.
2. Nada se cria sem a força e o 
calor. Que sai da boca de Deus, 
nosso criador. Aleluia, aleluia.
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Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 
(15,15-17)

APRENDENDO COM A PALAVRA
Animador (a): Celebramos, neste mês, o dia do Padre. Deus chama 
cada jovem ao sacerdócio, chama cada pessoa. Porém o chamado 
exige uma resposta pessoal a Deus. “O Sacerdote é o amor do 
coração de Jesus”, lembrava-nos São João Maria Vianney.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim! 
No grito que vem do meu povo te escuto de novo chamando por 
mim!

Leitor (a)1: Cada um de nós recorda a sua infância e seu 
desabrochar vocacional. Deus foi chamando: “Não fostes vós que me 
escolhestes, mas fui eu que vos escolhi”. Nosso Papa Francisco 
recomenda exatamente isso: que nunca percamos a memória da 
nossa primeira vocação, fomos escolhidos para este Ministério. Ser 
chamado por Deus é predileção. O Senhor chama os que ele quer. 
Chama para privar com Ele, ficar próximo a Ele, conviver com Ele, ser 
constituído discípulo e apóstolo para ir no lugar Dele, em Seu nome, 
para onde Ele mesmo deveria ir. E Nosso Senhor envia como o Pai 
enviou e envia: confiança total. Por isso constitui e potencializa: 
“recebei o Espírito Santo”.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim! 
No grito que vem do meu povo te escuto de novo chamando por 
mim!

Leitor (a)2: Quando somos chamados por Deus, cada um de nós tem 
momentos de dúvida.  É normal também a busca por resposta pronta, 
consistente, alegre e disponível, de total entrega, a exemplo do 
Mestre: “Pai, não a minha vontade, mas a tua”. “Meu alimento é fazer 
a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra”. A humildade 
cotidiana acompanhava Jesus: “o Filho não pode fazer nada por sua 
própria conta; ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o 
Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele 
mesmo faz”. Nós fomos e somos atraídos para esta dinâmica: somos 
os íntimos de Deus, chamados a participar da intimidade do Filho e da 
sua obra.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim! 
No grito que vem do meu povo te escuto de novo chamando por 
mim!
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Leitor (a)3: É belo deixar tudo para se entregar ao serviço de Deus! É 
a mais bela resposta de amor que alguém pode dar ao amor Daquele 
que morreu por nós, o sacerdote Maior: Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Ao entregar-se nas mãos de Deus, como instrumento, disponível 
Nele, como e onde ele quiser, o Padre vai sendo conformado a Cristo, 
que entregou a sua vida por amor ao que é do Pai. Isto é vocação. O 
Papa São João Paulo II dizia que “vocação é o olhar carinhoso de 
Deus sobre cada pessoa”. E nós temos a graça de viver, no 
Sacerdócio, uma resposta agradecida a Deus por este olhar 
carinhoso. É como que dar de volta o que recebemos; dar de volta 
multiplicado, com generosidade, liberdade e alegria.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim! 
No grito que vem do meu povo te escuto de novo chamando por 
mim!

Leitor (1): Ser Sacerdote é uma das mais belas vocação. Que alegria 
encontrar-se com um Padre que, entusiasmado, nos coloca na 
perspectiva do Reino, que nos fascina com as Palavras de Cristo e 
nos oferece o próprio Cristo na Eucaristia. Que sempre tem tempo 
para uma conversa, para curar as nossas feridas e nos dar o perdão 
em nome de Deus. Um irmão entre os irmãos e Pai para todos, 
especialmente dos pobres e desamparados, dos quais ele é o 
advogado, amigo e defensor incondicional. Num mundo frio, 
calculista e líquido temos num Padre a pessoa cujo coração bate em 
sintonia com Coração de Jesus, sentimos perto dele o bálsamo e o 
óleo da misericórdia, da compaixão e do amor que sempre acolhe.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia meu fim! 
No grito que vem do meu povo te escuto de novo chamando por 
mim!

Animador (a): É uma grandiosa aventura e uma maravilha única ser 
Padre. Hoje, juntos, subimos à Fonte, ao nosso amor primeiro, Àquele 
que nos chamou, Àquele que amamos e por quem estamos 
apaixonados. Viemos celebrar, dialogar com Jesus, contemplar o 
Pastor para sermos pastores do jeito que Ele foi Pastor. Lembra Papa 
Francisco, falando a Sacerdotes: Sejam pastores, como Jesus pediu 
a Pedro: ‘Apascenta minhas ovelhas’. “Não existe glória nem 
majestade para um pastor consagrado a Jesus”, observou o Papa. 
Também somos frágeis: “Se nós perdemos o caminho e não sabemos 
como responder ao amor, não sabemos como ser pastores, não 
sabemos responder ou não temos a certeza de que o Senhor não nos 

9



deixará sozinhos nos piores momentos da vida, na hora da doença 
Ele nos diz: Segue-me. Esta é a nossa certeza. Nas pegadas de 
Jesus, nesta estrada: segue-me.”
Sou bom pastor ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem 
terei. Quantas vidas eu tiver eu lhes darei.

ORANDO PELA VIDA
Animador (a): Oremos irmãos, com toda confiança a Deus Pai, que 
por amor nos enviou o seu filho Jesus, o qual veio para servir e não 
para ser servido.
R. Ouvi-nos Senhor.

1. Pela Santa Igreja para que Deus não lhe falte com os servidores de 
que ela necessita, rezemos.

2. Pelos sacerdotes que servem o povo cristão, para que através da 
alegria com que vivem a sua entrega, Deus chame mais jovens ao 
sacerdócio, rezemos.

3. Pelos padres que exercem seu ministério nos seminários, para que 
Deus os ilumine na sua missão de formadores dos futuros pastores do 
povo de Deus, rezemos.

Animador (a): Deus de misericórdia, atendei as nossas súplicas. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Mensagem

Hoje é um dia muito especial! Dia de rezarmos especialmente por 
alguém que se faz presente em nossas vidas, que sempre tem uma 
palavra amiga, uma mensagem de encorajamento, um abraço 
afetivo, olhar afetuoso e mãos estendidas para nos oferecer. Um 
amigo singular, designado por Deus para nos conduzir pelo caminho 
mais correto e mais seguro. Um pai amoroso que nos aconselha e 
orienta nos momentos mais difíceis. Um médico dedicado que nos 
ajuda a curar nossas feridas e nos receita o melhor remédio para 
aliviar nossas dores. Obrigado pela sua proteção, querido padre! 
Parabéns pelo seu dia!

Avisos
Oração final (Pág. 4) 
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2º Encontro
A Vocação na Família

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com uma 
Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (Pág. 3) 

Animador (a): Neste encontro somos chamados a refletir sobre a 
Vocação na Família. A família abençoada pelos laços do sacramento 
do matrimônio é aquela que vive a proposta do Evangelho de Jesus. 
Com alegria queremos acolhê-los. Sejam bem-vindos irmãos e irmãs, 
para vivermos juntos este encontro fraterno. Alegres, cantemos.  

Canto - Oração da família (Letra e Música - Pe. Zezinho)

1 - Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que 

nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para 

o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal 

sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que 

ninguém interra no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a 

viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje e em 

função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde 

11



vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a 

mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor e que os lhos 

conheçam a força que brota do amor.

Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha 

também. (bis)

2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que 

ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as 

crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a 

partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem 

traiam seus lhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os 

dois. Que no seu rmamento a estrela que tem maior brilho seja rme 

esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e 

termine...

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a)1:  A Vocação à vida matrimonial é a vocação do amor que 
se realiza na relação entre o homem e a mulher. No amor de Deus, o 
casal é chamado a edificar o amor conjugal para formarem uma 
família. Constituem, assim, uma íntima comunidade de vida para 
realizarem a missão da maternidade e da paternidade, onde o lar se 
torna uma pequena Igreja na qual se vive, partilha e transmite os 
valores humanos e cristãos. A família é o berço de todas as vocações.

Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha 

também. (bis)

Leitor (a)2: O dom da vocação à vida matrimonial, contempla a 

dimensão do ser pai, do ser mãe e a construção de uma família em 

nome do amor. Na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, 

A Alegria do Amor, Papa Francisco reete sobre o amor no 

matrimônio e na família. O amor não exige que o outro seja perfeito 

para aceitá-lo mas “possui sempre o sentido de profunda 

compaixão, que leva a aceitar o outro como parte da minha vida e 

deste mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que eu 

desejaria. Na vida familiar, não pode reinar a lógica do domínio de 

uns sobre os outros, nem a competição para ver quem é mais 

poderoso, porque esta lógica acaba com o amor e destrói a 
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serenidade na vida familiar".

Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha 

também. (bis)

Leitor (a)3: O amor que nos une a Deus, o amor conjugal é a 

“amizade maior”, nos lembra Santo Tomás de Aquino. É uma união 

que tem todas as características de uma boa amizade: busca o bem 

do outro, reciprocidade, intimidade, ternura e estabilidade. Mas 

também é capaz de superar os desaos, não tem medo de lutar, 

renascer, reinventar-se e recomeçar sempre para estar ao lado da 

pessoa amada. Poucas alegrias humanas são tão profundas e 

festivas como quando duas pessoas que se amam conquistaram, 

conjuntamente, algo que lhes custou um grande esforço 

compartilhado. Percorrer um caminho juntos, mesmo se difícil, pode 

ser uma oportunidade para se apreciar melhor o que se tem e quem 

está ao nosso lado. Com os olhos do amor e do coração, podemos 

ver valores e qualidades, que nunca tínhamos percebido na pessoa 

que está ao nosso lado caminhando conosco, nos momentos 

alegres e difíceis da nossa vida.

Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha 

também. (bis)

Leitor (a)1: As famílias são chamadas a se comprometerem, a partir 

do ambiente familiar, com o mesmo projeto. Ao responderem sim a 

Deus, fazem uma aliança não somente com seus membros, mas com 

toda a humanidade, vista como a grande família de Deus. Assim, a 

vocação comporta sempre uma missão que se realiza na 

especicidade das relações familiares (cuidado e educação dos 

lhos), eclesiais (cuidado pastoral e evangelização de outras 

famílias) e sociais (solidariedade, promoção do bem comum e 

transformação das estruturas sociais injustas, cuidado com o meio 

ambiente).

Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha 

também. (bis)

Animador (a): A família, chamada por Deus a ser lugar de sua ação, e 
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recebendo Dele a força de seu Espírito, é também enviada para 

proclamar a boa nova aos pobres, a libertação aos presos e a 

recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e, assim, 

proclamar o ano da graça do Senhor (cf. Lc 4, 18-19). Começa dentro 

de sua casa, vivendo a graça do amor no cotidiano, mas expande 

essa força libertadora de Deus para a comunidade cristã e para toda  

sociedade, testemunhando a misericórdia e a ternura divinas.

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?

2. Como fazer para que amor preencha a vida da família?

3. Que papel tem a família na educação dos lhos?

4. O que fazer para vencer os conitos familiares?

OUVINDO A PALAVRA
Canto de Aclamação - Alguém do povo exclama (D. Carlos Alberto Navarro / 
Waldeci Farias)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1 - Alguém do povo exclama: 
“Como é grande, ó Senhor, quem 
te gerou e alimentou!” Jesus 
responde: “Ó mulher, pra mim é 
feliz, quem soube ouvir a voz de 
Deus e tudo guardou!”
2 - “Nem todo o que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, chega ao céu; 
mas só quem obedece ao Pai”. 
Jesus, se a Igreja louva tua Mãe, 
louva é a Ti, e espera que a 
conduzas pela estrada aonde 
vais.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo (Lc 2,41-52)

APRENDENDO COM A PALAVRA
Animador (a): É a festa da Páscoa e Jesus realiza a sua primeira 
peregrinação ao Templo de Jerusalém. É a primeira Páscoa de Jesus 
e um dos momentos em que Ele diz claramente pertencer ao Pai. Até 
José e Maria, os que estiveram sempre mais perto d’Ele, não tinham 
compreendido. Será assim também na sua última Páscoa, quando 
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também os discípulos mais íntimos não compreenderem e O 
deixarem só. "Porque me procuráveis?", diz aos pais. É uma angústia 
bela a de Maria e José. Como não andar angustiados sem Jesus? Por 
vezes nós, embora longe do Senhor, ficamos felizmente tranquilos. 
Pelo menos é isso que parece.
Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas. Ilumina, 
ilumina cada passo da nossa família.

Leitor (a)1: Maria e José ensinam-nos a ter a justa preocupação: não 
perder o Senhor. "Começaram a procurá-lo." E por fim o encontraram 
no lugar da oração. A Jesus encontramo-lo sobretudo no Evangelho, 
na oração, nos irmãos e nos pobres, porque estas são as coisas do 
Pai. Todas as famílias devem vencer a tentação de pensar só em si 
mesmas, devem evitar o risco de se fecharem nos seus restritos 
horizontes e porventura considerarem os filhos propriedade privada. 
Não, cada um de nós é chamado a não viver para si mesmo, mas a 
participar no desígnio de amor de Deus, o de fazer da humanidade 
inteira uma única grande família.
Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas. Ilumina, 
ilumina cada passo da nossa família.

Animador (a): Quem mais do que nós está preocupado com o futuro 
dos filhos? Certamente o Senhor! Se os filhos ainda estão a crescer, 
rezemos para que compreendam a sua vocação e lhe correspondam 
generosamente. Se já são adultos, peçamos para eles o dom da 
fidelidade ao projeto de Deus.

Leitor (a)2: A família de Jesus era uma família normal. Somos 
chamados a contemplá-la. Comover-nos-emos ao conhecer as 
orações que os três diziam de manhã e à tarde; seremos edificados 
ao constatar como Jesus adolescente enfrentava os primeiros 
apontamentos religiosos e civis, e como já jovem operário trabalhava 
com José; e depois o seu empenho em ouvir as Escrituras e na oração 
dos salmos. Quanto não poderiam as mães aprender com os 
cuidados de Maria para com aquele filho! E quantos pais poderiam 
aprender com o exemplo de José, homem justo, que dedicou a sua 
vida a sustentar e a defender não a si mesmo mas o Menino e a mãe! 
Mas há uma profundidade, naquela família, que ficou revelada aos 
olhos dos contemporâneos e que nos é desvendada pelo Evangelho: 
é a “centralidade” de Jesus. Este é o “tesouro” da “vida escondida”; 
Maria e José tinham acolhido aquele filho, defendiam-no e viam-no 
crescer no meio deles, melhor, dentro dos seus corações, e 
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aumentavam o seu afeto e a sua compreensão.
Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filha. Ilumina, 
ilumina cada passo da nossa família.

ORANDO PELA VIDA
Animador (a): A família deve pautar a sua vida segundo os valores do 
Evangelho. Do contrário, ela perde a sua identidade cristã. Ela deve 
estar atenta ao perdão generoso e gratuito. Entre a família é preciso 
haver a prática do diálogo, da correção fraterna e ter espaço para a 
participação ativa e afetiva. Rezemos ao Senhor.
Todos: Deus de amor e bondade, conservai o nosso coração 
semelhante ao vosso.

Leitor (a)1: Conforme Maria nos alerta nas bodas de Caná, e reunido 
em torno de Jesus, possamos aprender a conviver como uma família 
nova, unida pelo desejo de fazer tudo que o Mestre pedir. Rezemos ao 
Senhor.
Todos: Deus de amor e bondade, conservai o nosso coração 
semelhante ao vosso.

Leitor (a)1:Colocamos neste encontro a vida de todas as famílias 
brasileiras e do mundo inteiro que sofrem por conta do pecado da 
ganância que domina a sociedade, impondo pais e mães de família a 
uma vida de pobreza, e de muitas privações. Que o Senhor seja para 
estas famílias a esperança e a certeza de que a vida banhada pelo 
"vinho novo" vence a morte. Rezemos ao Senhor.
Todos: Deus de amor e bondade, conservai o nosso coração 
semelhante ao vosso.

Animador (a): Senhor, Pai bondoso, escutai todos estes nossos 
pedidos que trazemos na Vossa presença e também os que estão no 
silêncio dos nossos corações. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

CANTO
1. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é 
que meus filhos vivam em paz. Que eles achem os seus caminhos. Amem e 
sejam amados, vivam iluminados.
2. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos 
que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos. Louvem e 
sejam louvados, sejam recompensados.
Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina 
cada passo das nossas famílias.

Avisos
Oração final (Pág. 4)
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Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com uma 
Bíblia no centro.  Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (Pág. 3) 

Animador (a): Neste encontro somos chamados a refletir sobre a 
Vocação à vida consagrada. Cada vez menos notamos a presença  
de religiosos e religiosas à vida consagrada em nossas comunidades. 
É com alegria que destacamos aqui toda santidade e beatificação de 
Irmã Dulce. Ela que viveu com os pobres e para os pobres, dedicando 
sua vida ao anúncio do Evangelho. Feliz com a presença de cada um, 
quero acolhê-los. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para vivermos 
juntos este encontro fraterno. Alegres, cantemos.  

CANTO - Se tu nos amas (Letra e Música - Pe. Zezinho)

Se tu nos amas, então nos chamas, amar é partilhar. Quem ama 
chama, quer atenção, todo amor termina em vocação. (bis)

1 - Eu sei que fui chamado e sou chamado, vocacionado pra fazer a 
paz. O que eu preciso é aprender bem mais sobre o jeito de fazer a 
paz.

2 - Eu sei que a minha vida é bem mais vida quando eu me sinto 
fazedor da paz. O que eu preciso é aprender bem mais sobre o jeito de 
fazer a paz.

3º Encontro
Vocação à vida 

consagrada
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APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a)1:  A vida religiosa consagrada é uma vocação para homens 
e mulheres que se sentem chamados por Deus para viver a  
radicalidade de seu Batismo, dedicando toda a sua vida, seu tempo, 
suas forças e capacidades para o serviço aos irmãos, diante das mais 
variadas necessidades do ser humano hoje. Vivendo em 
comunidade, têm como primeira regra a vivência do Evangelho, 
testemunhando o amor fraterno. Propõem-se a seguir Jesus Cristo, 
assumindo seu modo de viver casto, pobre e obediente, assumindo 
com liberdade este estilo de vida, para, assim, estarem disponíveis a 
realizar uma missão na Igreja e na sociedade atual, segundo um 
carisma específico.
O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui !
O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui, Senhor!(bis) 

Leitor (a)2: Muitas pessoas admiram a vida consagrada. Quer fazer 
parte dela?  Homens e mulheres pertencentes a diversas Ordens 
Religiosas, Congregações e Institutos de vida consagrada vivem no 
mundo, no Brasil e entre nós, na Diocese. São os padres religiosos, 
os frades e freiras, os irmãos e irmãs que seguem a inspiração 
carismática, profética e apostólica que o Espírito Santo suscitou ao 
longo dos tempos na Igreja, chamando homens e mulheres a serem 
fundadores dessas experiências religiosas. Muitos desses 
fundadores de ontem e de hoje são figuras de grande porte espiritual 
por sua vida de santidade, consagração, missionariedade e serviço à 
caridade. Temos grandes exemplos dos religiosos que estão em 
nossa Diocese, e que dedicam a vida inteira a servir. 
Te amarei, Senhor! (bis) Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de Ti! (bis).

Leitor (a)3: Para a vocação religiosa, é fundamental estar em Deus e 
ver os caminhos pelos quais Ele nos leva. A origem da vida 
consagrada está, pois, no seguimento de Jesus Cristo a partir da 
profissão pública dos conselhos evangélicos. A referência vital e 
apostólica são os carismas da fundação. Sua função consiste em dar 
testemunho de santidade e do radicalismo das bem-aventuranças. 
Exige-se dos consagrados total disponibilidade e testemunho de vida, 
levando a todos o valor da vocação cristã. São sinais visíveis do 
absoluto de Deus, através do sinal de Jesus Cristo histórico pobre, 
casto e obediente.
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O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui !
O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui, Senhor!(bis) 

Leitor (a)1: A presença dos consagrados e consagradas em nossas 
comunidades é imprescindível, pelo que são (a vida) e, também, 
como consequência pelos serviços que prestam nos diferentes 
campos pastorais. Os religiosos e religiosas encontraram novas 
maneiras de viver em comunidades e de animar as comunidades 
eclesiais e as pastorais específicas. Ou seja, em tudo a vida 
consagrada tem aprofundado sua consagração a Deus na vivência do 
evangelho, em vista da construção do Reino.
Te amarei, Senhor! (bis) Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de Ti! (bis).

Leitor (a)2: Os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por meio 
da oração, das missões, da educação e de tantas outras obras de 
caridade. Com sua vocação, eles demonstram que o Evangelho é 
plenamente possível de ser vivido, mesmo em um mundo 
excessivamente materialista e consumista. São sinais do amor de 
Deus e da entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor.
O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui !
O Senhor me chamou! E eu respondi eis-me aqui, Senhor!(bis) 

Leitor (a)3: A vida religiosa é a manifestação permanente e social da 
vitalidade intrínseca da Igreja, de sua inquebrantável fé em Cristo e 
nos bens futuros do Reino Consumado. Somente, pois, de Cristo, de 
sua Pessoa, de sua Palavra, de sua Vida, de sua Mensagem, é que a 
vida consagrada tem sentido. Com sua vinda e com seu anúncio e 
presença ativa do Reino, Ele estabelece uma nova situação, que 
origina um novo modo de viver. Sabemos, de antemão, que os bens 
deste mundo não são definitivos, senão efêmeros, e que somente os 
bens do Reino têm valor absoluto e justificam todas as renúncias, 
englobando o sacrifício da própria vida. Desdobrar-se para o Reino é 
perpetuar a índole da vida de Cristo. É o que pretende ser a vida 
religiosa. É preciso viver um amor intenso a Deus e aos irmãos.
Te amarei, Senhor! (bis) Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de Ti! (bis).

PARA CONVERSAR

1. O que podemos dizer sobre o texto que acabamos de ler?

2. Como é o trabalho dos religiosos (as) em nossa Diocese?

3. A paróquia tem incentivado as vocações à Vida Consagrada?
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OUVINDO A PALAVRA

Canto  - É como a chuva (Letra e 
Música - Pe. Zezinho)
É como a chuva que lava, é como 
o fogo que arrasa, tua Palavra é 
assim, não passa por mim sem 
deixar um sinal.
1 - Tenho medo de não responder, 
de fingir que eu não escutei. Tenho 
medo de ouvir teu chamado, virar 
do outro lado e fingir que eu não sei.

Leitura do livro do Profeta 
Samuel  ( 1 Samuel 3,1-19).

APRENDENDO COM A PALAVRA
Animador (a): Chamado na Bíblia é o mesmo que vocação, quando 
alguém é vocacionado a um determinado ministério, se diz que o 
cidadão foi chamado. É uma diferença básica e importante de se 
saber, afinal na linguagem comum, chamado é chamar alguém e 
pode ser de várias formas, maneiras e até por um “psiu!”. Quando se 
ouve na rua um chamado geral, tipo: "Ei! Psiu! Você aí, você mesmo, 
perto do muro"!  A gente costuma olhar para ver se é com a gente, não 
é? Pois é, mas Deus não chama ninguém através de expressões 
assim. O chamado de Deus é direto, Ele nos chama pelo nosso nome. 
Foi o que aconteceu com Samuel.

Leitor (a)1: Deus nos escolhe bem antes de nossa concepção, ainda 
no ventre de Ana Ele escolheu Samuel para ser o maior profeta de sua 
época e, desde seu nascimento, tudo foi diferente na vida daquele 
garoto. Samuel foi criado pelo sacerdote Eli que não era muito bom 
em termos de criação de filhos, mas Samuel era do Senhor e não 
aprendeu as coisas horríveis que os dois filhos de Eli faziam entre as 
cortinas do Templo.

Leitor (a)2: "O jovem Samuel servia ao SENHOR”. Estas palavras 
devem chamar a sua atenção, e principalmente, estas palavras 
devem chamar a atenção dos jovens. Pois vejam bem! Não é algo 
surpreendente quando um jovem serve ao Senhor? Muitos jovens 
não pensam nisso. Muitos jovens têm outros desejos e outros sonhos. 
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Muitos jovens só pensam em se divertir, se formar, conquistar um 
emprego ou namorar. Então, o fato que o jovem Samuel servia ao 
Senhor deve chamar a sua atenção. Não apenas pelo fato de que ele 
era jovem. Mas também por algumas outras razões. Observem que 
Samuel não tinha apoio da parte de sua família. Sua mãe, Ana, que 
era temente a Deus, tinha deixado o pequeno Samuel no templo de 
Deus em Siló. Apenas uma vez por ano a família dele vinha visitá-lo. 
Então, na hora de enfrentar dificuldades, o pequeno Samuel não 
podia conversar com sua mãe, nem com seu pai. Ele foi criado longe 
da família. 

Leitor (a)3: Quando Samuel já era um adolescente e servia Eli no 
Templo, aconteceu uma coisa estranha. Era noite alta e Eli já estava 
deitado para dormir e Samuel também foi se deitar. De repente 
Samuel ouviu uma voz que o chamava pelo nome e disse: “Eis-me 
aqui.” (1 Samuel 3:4). E o jovem Samuel correu até seu pai, pois 
julgou que ele o tinha chamado, porém seu pai lhe respondeu: “Eu 
não te chamei, torna a deitar-te.” (1 Samuel 3:5). E Samuel foi se 
deitar.

Leitor (a)1: A cena se repetiu por três vezes. Samuel não se dava 
conta que a voz que o chamava não era de Eli, mas do Senhor e da 
terceira vez o velho Eli disse a ele: “Vai deitar-te e há de ser que, se te 
chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.” (1 Samuel 3:9). 
Eli entendeu que quem chamava Samuel era o Senhor.

Leitor (a)2: O tempo passou e Samuel cresceu e se fortaleceu física e 
espiritualmente e Deus estava com ele e nenhuma de suas palavras 
caiu por terra, tudo foi cumprido. Samuel foi se firmando como profeta 
em todo Israel, que reconhecia nele um escolhido de Deus. Desde 
aquela primeira experiência, o Senhor continuou aparecendo a 
Samuel em Siló. Eli não teve um fim legal, nem ele e nem seus filhos, 
mas esta é outra história.

Leitor (a)3: A vocação para ser religioso (a) é a escuta de um 
chamado. Deus não chama ninguém de forma genérica, Ele nos 
chama pelo nosso nome, porque Ele nos escolheu para realizar uma  
determinada missão. É um privilégio servir ao Senhor e uma 
tremenda responsabilidade. O primeiro e fundamental passo para 
servir a Deus é reconhecer que Jesus é Deus, é Filho de Deus e que 
Deus ressuscitou Jesus dos mortos para nos dar vida e vida em 
abundância.
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Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir! Se queres que eu te 
siga, respondo: eis-me aqui!

APRENDENDO COM FRANCISCO
Animador (a): O Papa ressaltou que o Espírito Santo é uma 
“calamidade, porque nunca se cansa de ser criativo”! “Autor da 
diversidade e ao mesmo tempo Criador de unidade. Ele faz a unidade 
do Corpo de Cristo, a unidade da consagração. Isso é também um 
desafio”, e perguntou Francisco. “Quais são as coisas que o Espírito  
quer que se mantenham fortes na vida consagrada?”. E afirma: são 
importantes três critérios autênticos, pilares da vida consagrada: 
oração, pobreza e paciência.
Oração: “A oração é voltar sempre ao primeiro chamado”, ao 
encontro com o Senhor que chamou o consagrado a deixar tudo: mãe, 
pai, família e carreira para segui-Lo de perto. “Toda oração é voltar a 
isso, ao sorriso dos primeiros passos.” “A oração na vida consagrada 
é o ar que nos faz respirar o chamado, renovar o chamado. Sem este 
ar não podemos ser bons consagrados. Seremos talvez pessoas 
boas, bons cristãos, bons católicos que trabalham em muitas obras da 
Igreja, mas a consagração deve ser renovada continuamente ali, na 
oração, no encontro com o Senhor.”
Pobreza: “A pobreza”, como dizia Santo Inácio de Loyola, “é a mãe, o 
muro de contenção da vida consagrada” e “defende do espírito 
mundano”. 
Paciência: Entende-se por paciência, “aquela que Jesus teve para 
chegar ao fim de sua vida”, a condição em que depois da última ceia 
vai ao Horto das Oliveiras.

Animador (a): Senhor nosso Deus, conduzi e manifestai o Vosso 
Espírito Santo à todos os religiosos (as) que escolhestes para levar o 
Evangelho a todos os pequeninos e desamparados. Por Jesus Cristo, 
na Unidade do Espírito Santo. Amém. 

CANTO - Quero ouvir teu apelo Senhor (Letra e Música - Ir. Míria T. Kolling)

1 - Quero ouvir teu apelo Senhor, ao teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir e anunciar o teu Reino de amor.
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou 
para servir-te, Senhor! (bis)

Avisos
Oração final (Pág. 4)
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4º Encontro
"Maria, a Catequista Discípula Missionária"

Arrumar um ambiente acolhedor e preparar um pequeno altar com uma 
Bíblia no centro. Colocar uma vela acesa para simbolizar a luz de Deus.

ORAÇÃO INICIAL (Pág. 3) 

Animador (a): Neste encontro somos chamados a refletir sobre a 
Vocação Laical. Nos inspiramos em Maria, a primeira de todas as 
catequistas. Ela é a mãe do Verbo, escolhida pelo Pai. Discípula 
modelo e ao mesmo tempo Mãe e Mestra do Filho do Altíssimo. Em 
sua pessoa e em seu relacionamento com Jesus, ela integrou tudo o 
que significa a palavra “catequese”, na vocação cristã. Educou Jesus 
como sua mãe e foi sua maior discípula no caminho da fé. Portanto, 
Maria não é só uma figura histórica da vida terrena do Mestre. É mãe e 
é modelo da Igreja! Com alegria queremos acolher todas as famílias e  
agradecer e parabenizar a todos os leigos catequistas que assumem 
a sua missão de evangelizar na Igreja e no mundo. Alegres,   
cantemos. 
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CANTO - Antes que te formasse (D.R.)

1 - Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu 
nascesses te conhecia e te consagrei. Para ser meu profeta entre as 
nações eu te escolhi. Irás onde enviar-te e o que eu mando 
proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço! 
Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito! 
Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço! Como 
escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te porque contigo eu estarei, não temas 
anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te meu povo, vai 
arrancar e derrubar para edificar destruirás e plantarás.
3. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa 
porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu 
estarei; é hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.

APROFUNDANDO O TEMA

Leitor (a)1: A vocação do cristão leigo: Todo cristão leigo casado ou 
solteiro vive e corresponde à sua vocação sendo sinal de Cristo e do 
seu Evangelho no meio do mundo. Podem desempenhar atividades 
diversas na Igreja e no mundo, sejam elas no âmbito da educação, da 
política, da comunicação social, do comércio, da arte etc. 
Independentemente da missão que vive e realiza, ele é também 
chamado a trilhar um caminho de desenvolvimento humano e de 
santificação pessoal no meio da família e da sociedade. Todos somos 
chamados à santidade. Ao mesmo tempo, cada pessoa é importante 
aos olhos do Senhor, que convida individualmente homens e 
mulheres de boa vontade a participarem de Seu plano de amor. Por 
isso, podemos dizer que cada pessoa neste mundo tem uma 
particular missão e insubstituível responsabilidade na construção do 
Reino de Deus.
É missão de todos nós! Deus chama eu quero ouvir a sua voz! 
(bis)

Leitor (a)2: Assim ensina o Catecismo da Igreja Católica: “É 
específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o Reino de 
Deus exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus… 
A eles, portanto, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal 
modo todas as coisas temporais, às quais estão intimamente unidos, 
que elas continuamente se façam e cresçam segundo Cristo e 
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contribuam para o louvor do Criador e Redentor” (n. 898).
É missão de todos nós! Deus chama eu quero ouvir a sua voz! 
(bis)

Leitor (a)3: Quando os leigos não assumem sua tarefa 
evangelizadora, todo o mundo sofre graves consequências. Por sua 
índole “secular”, esses fiéis podem iluminar os importantes ambientes 
da vida social, desde as famílias – primeira célula da sociedade – até 
as estruturas políticas e econômicas, cujas ações repercutem na vida 
de todos.
É missão de todos nós! Deus chama eu quero ouvir a sua voz! 
(bis)

Leitor (a)1: Percebemos que dois grandes perigos ameaçam a 
verdadeira missão do leigo. Por um lado, a cultura do bem-estar, que 
faz com que muitos fiéis evitem tarefas apostólicas ou outros 
compromissos cristãos que lhes possam roubar o seu “precioso” 
tempo livre (Cfr. EG, 30). Por outro lado, alguns setores da Igreja 
fazem uma má interpretação do que deve ser a valorização da missão 
dos leigos colocando-os apenas em tarefas no seio da Igreja (cfr. EG, 
102), e não formando lideranças para os difíceis e urgentes campos 
sociais como a política, a caridade social, a produção intelectual em 
defesa da fé e a educação da juventude.
É missão de todos nós! Deus chama eu quero ouvir a sua voz! 
(bis)

Leitor (a)2: Os leigos sempre foram a vocação mais abrangente e 
evangelizadora da Igreja. Mesmo onde os sacerdotes e religiosos não 
podiam atender adequadamente, lá um exército de batizados e 
batizadas mantinha a fé com a devoção popular e um profundo 
sentido de temor a Deus, como atesta a história da evangelização de 
nossa Diocese. Falta que toda a Igreja cresça na consciência da 
missão evangelizadora do leigo e sua enorme boa vontade, que conta 
com a luz do Espírito Santo.
É missão de todos nós! Deus chama eu quero ouvir a sua voz! 
(bis)

Animador (a): Como batizados, os leigos também são chamados à 
santidade. Esta vocação é para todos. Não se faz necessário “fugir do 
mundo” para buscar a santidade. O cotidiano da vida familiar, 
profissional e social são os lugares ordinários para viver “o perfume de 
Cristo” e o “fermento do Reino”. “Eles se santificam nos altares de seu 
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trabalho” (CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade, n. 
35). Enfim, a identidade e a dignidade do leigo encontram sua luz na 
consagração batismal e na pluriforme manifestação dos dons do 
Espírito Santo para o bem de todos. Leigos, clérigos e religiosos são 
todos cristãos. Este é o dado fundamental que nos torna todos sal da 
terra e luz do mundo, na diversidade dos carismas e ministérios 
suscitados pelo Espírito.
O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o 
seu amor! (bis)

PARA CONVERSAR
1. Quais as dificuldades que os leigos encontram para evangelizar 
nas comunidades e paróquias?
2. Como está a formação para os catequistas? Estão preparados para 
a evangelização?
3. Existem catequistas suficientes para a missão?
4. O que a paróquia tem feito para despertar novas vocações? 

Canto - Primeira cristã (Cantores de Deus)

1. Primeira cristã Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. 
Primeira cristã Maria do amor. Soubeste seguir teu Filho e Senhor.
Nossa Senhora das milhões de luzes. Que meu povo acende pra 
te louvar. Iluminada, iluminadora. Inspiradora de quem quer 
amar. E andar com Jesus.
2. Primeira cristã Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar. 
Primeira cristã, Maria da paz. Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz.
3. Primeira cristã sempre a meditar. Vivias em Deus, sabias orar. 
Primeira cristã fiel a Jesus. Por todo o lugar, na luz e na cruz.

OUVINDO A PALAVRA

Canto  - Fala Senhor 
Fala, Senhor! Fala, Senhor! 
Palavra de fraternidade! Fala, 
Senhor! Fala, Senhor! És luz da 
humanidade!
1. A tua Palavra é fonte que corre. 
Penetra e não morre. Não seca 
jamais.
2. A tua Palavra que a terra 
alcança. É luz, esperança. Que 
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faz caminhar.
3. A tua Palavra, farol de justiça. Que vence a cobiça. É bênção e paz.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas (Lc 
1, 26-38)

APRENDENDO COM A PALAVRA

Animador (a): A Catequese é  portanto, um desafio, “pois há de ter a 
preocupação, não somente de alimentar e ilustrar a fé, mas também 
de suscitá-la incessantemente com a ajuda da graça, de abrir os 
corações, de converter e de preparar naqueles que ainda estão no 
limiar da fé uma adesão global a Jesus Cristo” (CT 19). Assim, como 
Maria foi a primeira catequista de Jesus, todos nós catequista, 
missionários e missionárias assumimos a responsabilidade de 
evangelizar.

Leitor (a)1:   A reação de Maria - Foi no Templo que o anjo apareceu a 
Zacarias. A Maria ele aparece na casa dela. A Palavra de Deus atinge 
Maria no ambiente da vida de cada dia. O anjo diz: “Alegra-te! Cheia 
de graça! O Senhor está contigo!” Palavras semelhantes já tinham 
sido ditas a Moisés (Ex 3,12), a Jeremias (Jr 1,8), a Gedeão (Jz 6,12), 
a Rute (Rt 2,4) e a muitos outros. Elas abrem o horizonte para a 
missão que estas pessoas do Antigo Testamento deviam realizar a 
serviço do povo de Deus. Intrigada com a saudação, Maria procura 
saber o significado. Ela é realista, usa a cabeça. Quer entender. Não 
aceita qualquer aparição ou inspiração.

Leitor (a)2: A explicação do anjo - “Não tenha medo, Maria!” Esta é 
sempre a primeira saudação de Deus ao ser humano: não ter medo! 
Em seguida, o anjo recorda as grandes promessas do passado que 
vão ser realizadas através do filho que vai nascer de Maria. Este filho 
deve receber o nome “Jesus”. Ele será chamado Filho do Altíssimo e 
nele se realizará, finalmente o Reino de Deus prometido a Davi, que 
todos estavam esperando ansiosamente. Esta é a explicação que o 
anjo dá a Maria para que ela não fique assustada.

Leitor (a)3: Nova pergunta de Maria - Maria tem consciência da 
missão importante que está recebendo, mas ela permanece realista. 
Não se deixa embalar pela grandeza da oferta e olha a sua condição: 
“Como é que vai ser isto, se eu não conheço homem algum?” Ela 
analisa a oferta a partir dos critérios que nós, seres humanos, temos à 
nossa disposição. Pois, humanamente falando, não era possível que 
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aquela oferta da Palavra de Deus se realizasse naquele momento.

Leitor (a)1:  Nova explicação do anjo - O Espírito Santo, presente na 
Palavra de Deus desde o dia da Criação (Gênesis 1,2), consegue 
realizar coisas que parecem impossíveis. Por isso, o Santo que vai 
nascer de Maria será chamado Filho de Deus. Quando hoje a Palavra 
de Deus é acolhida pelos pobres sem estudo, algo novo acontece 
pela força do Espírito Santo! Algo tão novo e tão surpreendente como 
um filho nascer de uma virgem ou como um filho nascer de Isabel, 
uma senhora já de idade, que todos pensavam não poder mais 

engravidar. E o anjo acrescenta: “E olhe, Maria! Isabel, tua prima, já está 

no sexto mês!”

Leitor (a)2: A entrega de Maria - A resposta do anjo clareia tudo para 
Maria. Ela se entrega ao que Deus está pedindo: “Eis aqui a serva do 
Senhor! Faça-se em mim segundo a tua Palavra”. Maria usa para si o 
título de Serva, empregada do Senhor. O título vem de Isaías, que 
apresenta a missão do povo não como um privilégio, mas sim como 
um serviço aos outros povos (Is 42,1-9; 49,3-6). 

Leitor (a)3: A forma que Maria encontra para servir -  A Palavra de 
Deus chega e faz com que Maria saia de si para servir aos outros. Ela 
deixa o lugar onde estava e vai para a Judeia, a mais de quatro dias de 
viagem, para ajudar sua prima Isabel. Maria começa a servir e cumprir 
sua missão em favor do povo de Deus.

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade 
pra viver do Teu Amor. Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu 
amor. Eis-me aqui Senhor!

Leitor (a)1: Maria é a mulher da Palavra. Seu coração acolheu e 
guardou a Palavra do Senhor. A Palavra de Deus se fez carne em sua 
vida. Por isso ela é por excelência a catequista da comunidade cristã, 
pois ela nos ensina a acolher na fé a Palavra e permitir que esta 
Palavra se torne Vida em nós. É Maria que nos coloca numa 
constante atitude de escuta e de abertura do coração para poder 
rezar: Aconteça na minha vida a Tua Palavra!

Leitor (2): Ao falar de Maria, a discípula missionária do Pai, há que 
considerar que missionar e evangelizar para nós significam levar a 
Boa Nova do Evangelho testemunhando com a vida o que anuncia. 
Esta é tarefa principal dos catequistas evangelizadores. Este é o 
mandado que a Igreja, povo de Deus, recebeu do próprio Jesus Cristo 
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(cf. Mc 16, 15). Redescobrir Maria como discípula missionária do 
Evangelho é para nós catequistas uma aventura fascinante e 
encantadora.

Leitor (a)3: Maria é a discípula missionária fiel até o fim. Na 
catequese, Maria aparece como a mediadora da fé em Caná da 
Galileia. Em Caná, o discipulado de Maria está ligado com o momento 
da inauguração da vida pública de Jesus; e no Calvário com o 
momento culminante da “Hora de Jesus”. O discipulado de Maria 
marca na comunidade a hora da revelação nas bodas em Caná e a 
hora máxima, da cruz, o cumprimento da profecia. Maria está numa 
atitude de discípula fiel. Se coloca de pé, símbolo da prontidão e do 
discipulado. Ela é entregue ao discípulo amado. Permanece agora no 
caminho do discipulado realizando com a comunidade a vontade de 
Deus. Assim como Maria, todos nós cristãos batizados somos 
chamados a dizer o nosso "sim" de livre espontânea vontade a serviço 
da evangelização... Eis- me aqui Senhor!
Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer Tua Vontade 
pra viver do Teu Amor. Pra fazer Tua Vontade pra viver do Teu 
amor. Eis-me aqui Senhor!

APRENDENDO COM FRANCISCO

Animador (a): A catequese mais do que passar uma doutrina deve 
comunicar uma vida com ousadia, criatividade e entusiasmo. O 
catequista deve anunciar primeiramente a Cristo. Por essa razão não 
gosto muito de chamar de aula de 
catequese e sim de encontro, porque 
é realmente isso que acontece: um 
encontro de todos com Cristo. O 
Papa Francisco fala que na boca do 
catequista deve sempre ressoar esse 
primeiro anúncio. Esse é o “anúncio 
principal, aquele que sempre se tem 
de voltar a ouvir de diferentes 
maneiras e aquele que sempre se 
tem de voltar a anunciar, duma forma 
ou doutra, durante a catequese, em 
todas as suas etapas e momentos.” (Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, 164) É necessário que o catequizando volte sempre ao 
primeiro amor.
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Leitor (a)1: O Papa Francisco propõe também para a catequese 
prestar atenção à via da beleza: “Anunciar Cristo significa mostrar que 
crer n’Ele e segui-Lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas 
também belo, capaz de cumular a vida dum novo esplendor e duma 
alegria profunda, mesmo no meio das provações” (Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium, 167). Cristo deve ser o centro da vida do 
catequista. Ao imitar a Cristo, aprende a sair de si mesmo e ir ao 
encontro do outro. Quem coloca Cristo no centro de sua vida, 
descentraliza-se! Quanto mais se une a Jesus mais Ele te faz sair de 
si mesmo e sair ao encontro dos outros. Este é o verdadeiro 
dinamismo do amor, esse é o movimento do próprio Deus.

Animador (a): Papa Francisco fala aos catequistas: Caros 
catequistas, homens e mulheres do mundo inteiro, lembremos que 
temos uma grande vocação e missão, um grande dom que devemos 
comunicar. Parabéns pelo seu dia e que a alegria deste dia te 
impulsione a anunciar cada vez mais a Cristo com ardor, entusiasmo 
e criatividade.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem 
terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei! 

Animador (a): Senhor nosso Deus, animai e fortalecei na fé todos os 
vocacionados: Bispos, Padres, Religiosos (as) e leigos (as) que 
escolhestes para levar o Evangelho a todos os pequeninos e 
desamparados. Por Jesus Cristo, na Unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

Canto -  Vai, Vai Missionário 

Vai, vai, missionário do Senhor,
Vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar:
Não tenhas medo de evangelizar.

Se és cristão, és também comprometido,
Chamado foste tu e também foste escolhido
Pra construção do Reino do Senhor:
Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor.

Avisos

Oração final (Pág. 4)
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O Chamado é Misterioso

"O Chamado de Deus é sempre misterioso.
Feito ao coração e à inteligência.
Quem não sente, não o escuta;
quem não percebe, não ouve.

Deus não grita palavras de ordem, nem imperativos.
Vai chegando às vezes de supetão; quase sempre de mansinho, propõe e 

persuade, sugere, inquieta,
aponta para os fatos e para as coisas,

e um dia, um não sei o quê, que nasce não sei onde 
e vem não sei porquê, age e dói lá dentro

do peito, embaralha a cabeça
e faz bem ao coração e nos diz

que estamos sendo levados na direção 
do serviço de Deus, ao irmão, à comunidade.

É o mistério da vocação.
Sabemos que alguém nos chama, não ouvimos nada

mas sentimos que Ele nos quer.
E, se alguém nos perguntasse porque tanta certeza,

não saberíamos explicar o que ouve.
Está nos fatos, está nos outros, está em nós...

É misterioso como Deus. É atuante, vital, perceptível,
mas invisível aos olhos!

Como o ar que respiramos. Vivemos disso,
mas não podemos vê-lo".

Padre Zezinho
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