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3º ENCONTRO: “QUEM QUER ME SEGUIR, RENUNCIE A SI MESMO” (Mt 16,24) 
 
 

01. PREPARANDO O AMBIENTE 
Preparar o local com a Bíblia, velas, uma cruz, o cartão com a 
oração do Ano Vocacional Diocesano, fotos da comunidade em 
missão, imagem de algum santo que é exemplo de seguimento de 
Jesus Cristo. 
Canto: Se ouvires a voz do vento... nº 1.114.  
 

02. MOTIVAÇÃO 
D. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais um encontro 
neste mês vocacional. Neste ano, com a Igreja Diocesana, 
estamos vivenciando o ANO VOCACIONAL 
DIOCESANO. Juntos, façamos o pedido que nos motiva:  
Todos: “Enviai, Senhor, operários para a Messe” (cf. Mt 9,38) 
 
L1. Todos somos chamados! Não podemos perder de vista esta ideia. Chamados pelo Senhor, 
damos a Ele a nossa resposta: “Eis-me aqui! Quero te seguir!” Os que dizem SIM, iniciam uma 
caminhada com o Senhor, o Caminho que nos leva ao Pai e ao Reino dos Céus. Este caminho não é 
um percurso físico, uma estrada comum que nos leva de um ponto ao outro, mas é um caminho 
existencial, que deve mudar o nosso ser, pela conversão.  
 
L2. O Papa Francisco, na sua Carta aos Jovens “Cristo Vive”, nos diz que “somos chamados pelo 
Senhor para participar da sua obra criadora, prestando a nossa contribuição para o bem comum a 
partir das capacidades que recebemos” (ChV, nº 253). No percurso do caminho que fazemos com 
Jesus, este é o momento de confrontar a nossa vida com a d’Ele.  
 
L1. Antes de tudo, somos criaturas de Deus, como barro moldado pelo Oleiro. Portanto, é preciso 

que escutemos a Sua Voz e nos deixemos moldar e conduzir por Ele. 
Só assim poderemos atingir a nossa verdadeira identidade e o sonho 
de Deus para cada um ao nos criar.  
 
L2. Para ser o nosso companheiro nesta caminhada, o Pai nos envia 
Jesus, o verdadeiro Deus como um verdadeiro homem. Jesus nos 
deixa o exemplo do que é a verdadeira humanidade sonhada pelo 
Criador. Em nossa missão de famílias e de comunidade cristãs, 



devemos apresentar esse Divino Modelo de humanidade às nossas crianças, adolescentes e jovens, 
como um amigo de verdade, em quem se pode confiar a vida, e que só tem a nos oferecer o melhor.  
 

03. ORAÇÃO INICIAL 
D. Iniciemos, saudando a presença da Santíssima Trindade em nosso meio: Em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  
 
Refrão: Enviai, enviai, Senhor, operários para a Messe, Senhor. Pois a Messe é 
grande e são poucos os que trabalham. Enviai operários, Senhor.  

 
D. Irmãos e irmãs, neste nosso encontro somos convidados a elevar ao Senhor a nossa prece, a fim 
de que envie mais operários para a sua Messe, tão necessitada de trabalhadores. E a nós que nos 
esforçamos para responder nosso SIM ao chamado, que o Senhor nos mostre os teus caminhos.  
Refrão: Eu quero ouvir tua voz, teu grito de libertação. Fazer ressoar o meu Reino, em todo o 
universo, meu filho eu te peço, é tua missão.  
 
L1. Querido Deus Pai, nosso Criador, que desde o início de nossa existência nos incita a buscá-Lo. 
Nossa alma tem sede de Vossa presença e Vos deseja, ó Deus vivo. Dai-nos, Senhor, o dom de 
percebermos esta semente da vocação em nós, que nos lança à busca de sentido para nossas vidas, e 
que nos leva ao encontro pessoal convosco  
Refrão: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. (bis) 
 
L2.  Querido Jesus, Deus Filho e nosso irmão de caminhada, que ao anunciar às maravilhas do 
Evangelho nos chamas ao Vosso seguimento, nos tocando com Vosso olhar e Vossa voz 
misericordiosos, dai-nos sabedoria para aceitar o Vosso urgente convite. Faça de nós, Senhor, o que 
for de Vosso desejo.  
Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! //Pra fazer tua vontade, pra viver no teu 
amor//. Eis-me aqui, Senhor! 
 
L1. Querido Deus, Espírito de amor, que nos cumulas de dons e carismas, e nos envias à missão, 
para servir aos nossos irmãos e irmãs necessitados da Alegria do Evangelho. Pedimos que continues 
a despertar a muitos para o serviço missionário em Vossa Igreja.  
Refrão: Vai trabalhar pelo mundo afora: Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor 
me chamou. Senhor, aqui estou.  
 
D. Isto Vos pedimos, óh Pai, por intercessão de nossa Mãe Maria, Rainha e modelo dos 
vocacionados, e de São Mateus, nosso padroeiro Diocesano. Por Cristo, missionário do Pai, que 
vive e reina para sempre. T. Amém.  
Refrão: Maria do Sim, ensina-me a viver meu sim. (2x)  
 

04. REFLETINDO O TEMA: A RESPOSTA DA FÉ COMO SEGUIMENTO 
D. A resposta que a pessoa chamada dá ao Senhor que lhe 
chama é a Fé. Conforme nos ensina o Catecismo da Igreja 
Católica (nº 142-149), responder a Deus significa crer n’Ele. 
O Senhor nos chama de muitos modos: em cada encontro 
humano, na experiência da natureza que nos toca, nos 
desafios e nos sofrimentos. Contudo, esse chamado nos vem 
de forma mais clara quando Ele se dirige a nós por meio da 
Sua Palavra ou pela voz da nossa consciência. Em todo caso, 
nós, como amigos, devemos responder-lhe com a fé, “crendo 

e confiando totalmente n’Ele, aprendendo a conhecê-Lo cada vez melhor e a aceitar sem reservas a 
Sua vontade” (YouCat, nº 20).  



 
L1. Esse itinerário existencial, no qual Jesus vai se revelando e se tornando conhecido por nós, foi 
trilhado em primeiro lugar pela comunidade dos apóstolos, e os registros deste caminho estão nos 
Evangelhos. Assim sendo, é junto à Palavra de Deus e vivendo em comunidade que trilharemos 
também este percurso existencial em nossas vidas.  
R. “Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus/ e junto a ti hei 
de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim;/ de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei 
também”.  
 
L2. O convite inicial de Jesus é a uma vida nova, pela conversão: “O Reino está próximo, 
convertam-se e creiam no Evangelho” (Mc 1,15). Esta conversão consiste em conformar à vida 
com a vontade de Deus, na qual depositamos a nossa fé. Pois, se cremos que Ele é nosso Criador, 
também cremos que a Sua vontade é o melhor para nós. Portanto, busquemos seguir a Sua voz! Diz-
nos o Papa Francisco: “Em última análise, é reconhecer o fim para o qual fui feito, o objetivo de 
minha passagem por esta terra, o plano do Senhor para a minha vida” (ChV, nº 256).  
R. “Vem, eu te direi/ o que ainda estás a procurar; a verdade é como o sol e invadirá teu coração. 
Sim, eu irei e aprenderei/ minha razão de ser. Eu creio em Ti, que crês em mim, e à tua luz verei 
a luz”. 
 
L1. “Nos desígnios de Deus, cada homem é chamado a desenvolver-se porque a vida de todo 
homem é vocação” (PP, nº 15)1. Para o nosso amadurecimento, enquanto pessoas que descobriram a 
presença de Deus em suas vidas e que fizeram o seu encontro pessoal com Jesus, exige-se que 
coloquemos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Assim começa, de fato, a vida nova. Para 
responder ao chamado de Deus, não basta dizer “sim com a cabeça”, é preciso assumir o estilo de 
vida de Jesus, isto é, seguimento. E seguir a Jesus se resume em viver o amor sem limites e que ama 
até mesmo os inimigos.  
R. “Vem, eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui viver em mim é o bem maior. 
Sim, eu irei, e viverei/ a vida inteira assim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em 
nós”.  
 
L2. Assumir na vida o estilo de Jesus é o dever de cada cristão batizado. Pois, pelo Batismo fomos 
mergulhados na morte de Jesus e com Ele ressuscitamos. Estamos inteiramente inseridos na Vida 
Divina. Por isso, essa vida divina deve ser manifestada em nós cotidianamente. É um caminho 
exigente e que pede de nós renúncias. Sabemos que podemos cair, cometer erros, mas o Senhor está 
sempre de braços abertos, pronto para nos perdoar sempre que nos arrependermos e o buscarmos de 
coração sincero. O que não podemos, entretanto, é fugir desta missão. Pois o Senhor, o mundo, a 
criação esperam “ansiosamente a revelação dos filhos e filhas de Deus” (Rm 8,19).  
R. “Vem, que a terra espera, quem possa e queira realizar com amor, a construção de um mundo 
novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei/ teu nome aos meus irmãos, iremos nós e teu amor vai 
construir enfim a paz”.  
 

05. ESCUTANDO A PALAVRA 
D. A Bíblia nos revela a vontade de Deus para nós. Ela é a fonte mais segura. 
Contudo, seus apelos devem ser meditados em comunidade, porque a vontade de 
Deus é a vida para todos.  
Refrão: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade 
precisamos acreditar.   
 
Ler: Mt 16,24-28. 
 

                                                        
1 SÃO PAULO VI, Papa. Carta Encíclica Populorum Progressio: sobre o desenvolvimento dos povos.  



06. APROFUNDANDO A PALAVRA 
L1. Na Palavra de Deus encontramos o testemunho de 
muitos chamados, e, como temos meditado estes mês, a 
missão evangelizadora de Jesus é uma missão que chama e 
que atrai, não por meio de promessas de prosperidade e 
triunfo material, mas pela cruz e pela doação da vida.  
 
L2. O Senhor constantemente alerta-nos para o perigo de se 
projetar a vida a partir de parâmetros de sucesso mundano: 
grande quantidade de bens, de dinheiro, de pura satisfação pessoal. Querer salvar a vida a partir 
disso, para o Reino de Deus, é uma perda de tempo. 
 
L1. O Senhor chama, mas não ilude. Ele não promete fáceis triunfos. Porém, não decepciona 
àqueles que respondem o seu sim, porque o sacrifício dos próprios interesses e, em última instância, 
da própria vida, leva à glória do Pai e à pátria definitiva.  
 
L2. Responder ao chamado de Jesus para segui-Lo é, portanto, trilhar um caminho de cruz, que é 
caminho de vida. Este caminho consiste em conhecer a Jesus e o poder de sua Ressurreição, 
participar dos seus sofrimentos, identificar-se com a sua morte, vivendo uma vida terrena que vale a 
pena ser vivida, na esperança de, como Ele, alcançar a ressurreição e a vida do mundo que há de vir.  
 

07. PARA REFLETIR 
D. O seguimento de Jesus Cristo comporta renúncias, seja qual for o estado de vida assumido: 
solteiro, casado ou consagrado. As renúncias são para o abandono de tudo aquilo que nos afasta da 
vida que o Senhor deseja para cada pessoa, a fim de que ela cumpra bem a sua missão neste mundo. 
Reflitamos:  
(A cada pergunta, dar espaço para a partilha)   
 Quais são as principais renúncias que todo o cristão solteiro, casado ou consagrado deve 

fazer para bem seguir a Jesus? 
 Sabemos perceber os benefícios destas renúncias que o seguimento nos exige ou as vemos 

como um fardo a ser carregado? 
 Como ajudar as novas gerações a compreenderem o sentido das renúncias no seguimento a 

Jesus Cristo? 
Canto: Siga a Deus, não duvide do caminho... nº 1.120.  
 

08. PRECES 
D. Após sermos iluminados pela Palavra de Deus, vamos elevar a Ele 
confiantes as nossas preces. A cada pedido, respondamos: Senhor, 
escutai a nossa prece. (Preces espontâneas) 
 
D. Rezemos juntos a Oração do Ano Vocacional Diocesano: 
T. Senhor da Messe e Pastor Eterno, sabemos que a colheita é 
grande e poucos são os trabalhadores, por isso vos suplicamos, 
envia Senhor, operários para a vossa messe. Derrame sobre nós o 
Espírito do amor e da missão, suscitando novas e santas vocações, 
para fazer de nossa vida um serviço ao vosso Reino. Desperte e 
sustente em nossas famílias e comunidades a “Cultura 
Vocacional”/ para que nossa Igreja torne-se “Mãe das Vocações” 
por uma Igreja em saída. Abençoe Senhor e fortaleça a cada dia a 

vocação de nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos e leigas 
comprometidos com o Evangelho. Desperte o coração de nossas crianças, adolescentes, jovens e 



adultos para a ação pastoral em vossa Igreja. Maria, Mãe da Igreja e modelo das vocações, 
ajude-nos a responder SIM. Amém! 
 

09. NOSSO COMPROMISSO 
D. Nesta semana, recordando a Vocação para a Vida Consagrada, os que vivem, rezam e servem em 
nossa Diocese. Em nossa paróquia há a presença de religiosos consagrados (irmãos/ãs, freis/freiras, 
monjas) ou Leigos/as Consagrados/as? Ou conhecemos alguém que fez esta consagração 
específica? 
- Sugestão: manifestar nosso carinho por estes consagrados por uma carta ou e-mail enviado, 
orações ou outro gesto de carinho.  
 

D. Nesta semana, rezemos de modo especial pelas 
VOCAÇÕES À VIDA CONSAGRADA: 
RELIGIOSOS(AS) E CONSAGRADOS(AS) 
SECULARES. Em nossa diocese há a presença das 
Religiosas nas Congregações, Institutos e Ordem rezando e 
servindo nas Paróquias e Mosteiro. Temos também os 
Religiosos Franciscanos Capuchinos Padres em Ecoporanga 
e as Leigas Consagradas em algumas Paróquias de nossa 
Diocese. Rezemos por todos: Pai Nosso...; Ave Maria...; 
Glória ao Pai... 

Refrão: Enviai, enviai, Senhor, operários para a Messe, 
Senhor. Pois a Messe é grande e são poucos os que trabalham. Enviai operários, Senhor.  
 

10. AVISOS 
- Combinar onde será o próximo encontro e prepará-lo com antecedência.  
 

11. BÊNÇÃO FINAL 
D. O Deus que nos chamou ao seguimento, nos fortaleça na fidelidade, para cumprirmos a sua 
vontade. T. Amém.  
D. Abençoe-nos o Deus Todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.  
 

12. CANTO FINAL 
Hino do Ano Vocacional Diocesano 
 


