
ROTEIRO DE ESTUDO E 
ORAÇÃO PARA GRUPOS DE 

REFLEXÃO 
 
 

Ano Vocacional Diocesano 
Mês Vocacional – 2020 

 
 

 
 

4º ENCONTRO: “IDE! EU VOS ENVIO” (Lc 10,3) 
 
 
 

01. PREPARANDO O AMBIENTE 
Preparar o local com a Bíblia, velas, uma cruz, o cartão com a oração 
do Ano Vocacional Diocesano, faixas com as cores missionárias, fotos 
de eventos missionários da comunidade ou paróquia. 
Canto: Eis-me aqui, Senhor! ... nº 1.077.  
 
 

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. Durante este mês, reforçamos em nós a consciência de que todos somos chamados pelo Senhor, 
e cada um é convidado a dar a sua resposta de amor à sua maneira, em primeiro lugar, colocando-se 
a caminho, isto é, seguindo a Jesus, aprendendo com Ele o sentido da nova vida que Ele vem nos 
dar. Neste caminho, somos instruídos pelo Mestre por Palavras e por seu exemplo de vida.  
 
L2. Todavia, o chamado do Senhor tem origem na missão e se dirige para a missão. Em sua missão, 
o Senhor Jesus nos chamou. Após um período de caminhada com o Senhor, Ele mesmo quem nos 
envia a sermos missionários. Somos vocacionados a chamar outros irmãos para estar com o Senhor 
e com Ele entender o sentido de suas vidas.   
Todos: “Enviai, Senhor, operários para a Messe” (cf. Mt 9,38).  
 
L1. Diz o Papa Francisco, na carta aos jovens “Cristo vive”: “Essa vocação missionária tem a ver 
com o nosso serviço aos outros. Com efeito, a nossa vida na terra atinge a sua plenitude quando se 
transforma em oferta” (ChV, n. 254). 

 
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. APROFUNDANDO O TEMA: O CHAMADO É PARA A MISSÃO 
D. O Senhor Jesus passou pelo mundo anunciando a Boa Nova do Reino de 
Deus e chamando os que encontravam para que O seguissem. Não podemos 
separar a vocação da missão. A vocação nasce da missão e para ela se dirige. 
O que foi chamado faz o seu encontro pessoal com Jesus e se torna também 
um missionário que chama, explicitamente ou por meio de um testemunho 
atraente de vida. “Portanto, devemos pensar que toda pastoral é vocacional, 
toda a formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional” (ChV, n. 
254). 
 
L1. Este chamado missionário, o Papa Francisco traduz como um “ser para 
os outros” (ChV, n. 253-258). Este seria a vocação entendida em sentido 

específico, isto é, o seguimento a Jesus Cristo que se traduz em modos específicos de serviço 
missionário aos outros. “Somos chamados pelo Senhor para participar de sua obra criadora, 
prestando nossa contribuição para o bem comum a partir das capacidades que recebemos” (ChV, n. 
253).  



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”  
 
L2. O Papa Francisco nos lembra que “a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, 
ou um ornamento que possa pôr de lado; não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da 
minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não quero me destruir. Eu sou uma 
missão nesta terra, e para isso estou neste mundo” (EG, n.273)1. Na Igreja, o serviço missionário se 
organiza através das vocações específicas: o chamado à vida sacerdotal, o chamado à vida religiosa 
e leiga consagrada, o chamado à vida matrimonial e o chamado à vida laical.  
Refrão: No rosto eu levo a mansidão: nós somos missionários da libertação. (2x) 
 
L1. No discernimento vocacional, “é importante ver se a pessoa reconhece em si as capacidades 
necessárias para esse serviço específico para a sociedade” (ChV, n. 255). Os chamados específicos 
são muito mais do que atividades a fazer, embora se expressem nelas. “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 minha vida” (ChV, n. 256).   
Ref.: “Eu sou como a chuva em terra seca. (2x) Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra 
servir! //É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!//” (2x) 
 
L2 . Dentre os chamados específicos, questões básicas 
emergem: a formação de uma nova família, o trabalho ou 
a consagração ao serviço da Igreja. Na vocação 
matrimonial, deve-se reconhecer que o amor entre um 
homem e uma mulher, quando é apaixonado, deve levá-
los a dar vida para sempre. E a dá-la com corpo e alma. 
Os que não são chamados ao matrimônio ou à vida 
consagrada, devem lembrar-se que a primeira e mais 
importante vocação é a batismal. Os que vivem nestes 
estados (solteiro ou casado) são os leigos, que se doam, como “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 
13-14), na Igreja e na sociedade, em especial, no mundo do trabalho. “O trabalho é uma 
necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento 
humano e realização pessoal” (LS, n. 128)2.  
 
D. No discernimento de uma vocação, na nossa orientação familiar às crianças, adolescente e 
jovens, “não se deve excluir a possibilidade de se consagrar a Deus no sacerdócio, na vida religiosa 
ou em outras formas de consagração. Por que excluir isso? Podes ter a certeza de que, se 
reconheceres um chamado de Deus e o seguires, será isso que dará plenitude à tua vida” (ChV, n. 
276). Portanto, se temos a convicção de que o Espírito continua a suscitar vocacionados ao 
sacerdócio ou à vida religiosa, nós podemos, e devemos ousar lançar as redes em nome do Senhor, 
com toda a confiança, tendo “a coragem de dizer a cada jovem que se interrogue sobre a 

possibilidade de seguir esse caminho” (ChV, n. 274).  
Ref.: “Eis-me aqui, Senhor, para servir! Eis-me aqui, Senhor, no teu altar! 
Celebrar a vida e a vida em comunhão,/ a minha vida eu quero te entregar.  
 
 

05. ESCUTANDO A PALAVRA 
D. A Bíblia é essencial para o discípulo missionário. Por meio dela, ele escuta o 
chamado do Senhor, discerne a vocação e com ela parte em missão para chamar 
a tantos outros. Escutemos com atenção.  

                                                        
1 Siglas:   
EG: Exortação Apostólica pós-sinodal Evangelii Gaudium: sobre a evangelização do mundo atual.  
2 LS: Carta Encíclica Laudato Si’: sobre a ecologia. 



Ref.: A Bíblia é a Palavra de Deus/ semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos 
transformou, ensinando-nos viver um mundo novo.   
 
Ler: Lc 10,1-12 
 
 

06. APROFUNDANDO A PALAVRA 
L1. Ao envio missionário, precede a constatação de que a colheita é grande e os trabalhadores são 
poucos. Jesus nos ensina que, em primeiro lugar, deve partir, daqueles que se põe a serviço, uma 
oração pedindo que o Senhor da colheita envie mais trabalhadores para a sua missão.  
 
L2. O envio nos recorda que a missão é sempre comunitária. Parte de uma comunidade (a 
comunidade dos discípulos de Jesus) em direção a outra comunidade (toda cidade e lugar aonde 
Jesus deveria ir) e é realizada comunitariamente (dois a dois). O serviço missionário deve garantir a 
presença de Jesus em meio àqueles para os quais se destina a missão e quem garante esta presença é 
a comunidade.  
 
L1.  A missão, por sua vez, requer renúncias (sem sacolas, nem sandálias). Seja qual for o caminho 
que escolhermos para seguir a Jesus, seja na vida consagrada, na vida matrimonial, na vida laical, 
há coisas que precisam ser abandonadas, para que o serviço seja realizado sem obstáculos.  
 
L2. A mensagem proclamada pelos missionários é a Boa Nova da chegada do Reino de Deus. Esta 
mensagem deve ser anunciada, em primeiro lugar, com a vida dos que se põe a serviço. A 
mensagem chega com maior eficácia, quando é lida na vida dos cristãos. Nem todas as pessoas são 
chamadas à pregação do Evangelho, mas todos somos chamados a viver o Evangelho. “Evangelizar 
sempre! Se preciso, use palavras”, dizia São Francisco de Assis.  
 
 

07. PARA REFLETIR 
D. Todos somos chamados, portanto, todos somos 
missionários. Cada um deve viver a missão a seu modo: uns 
irão pregar, outros organizarão a comunidade, outros 
trabalharão nas pastorais, mas todos devemos viver 
conforme ensina o Evangelho. Vamos refletir:  
(A cada pergunta, dar espaço para a partilha)   
 Quando ouvimos e meditamos o texto do envio 

missionário sentimos que este envio se dirige a todos 
nós na atualidade? 

 O que ainda falta em nossas famílias e comunidades e 
em nossas vidas para que tenhamos a consciência de 
que todos são missionários a serviço do Reino? 

 Quais são os maiores desafios que encontramos hoje 
em dia em nossa missão de cristãos? 

Canto: Deixa tua terra... nº 1.074.   
 
 

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. Terminado este mês de reflexões sobre o sentido e a busca da vivência da vocação devemos ter a 
consciência de que todos somos chamados. O Reino de Deus é para todos! Busquemos dar um 
sentido vocacional todas as Pastorais, Movimentos e Serviços, Comunidades e nossas famílias.  
- Sugestões: 1) Procurar informações sobre as Pastorais, Movimentos e Serviços na Comunidade e 
Paróquia e ver como posso participar; 2) Saber se tem a Pastoral Vocacional na Paróquia e como posso 
participar; 3) Falar das vocações nas Pastorais, Movimentos e Serviços que participo; 4) Dar especial 
atenção às crianças, adolescentes e jovens ao propor, refletir, apresentar e rezar pelas vocações neste ano 
vocacional.  
 
D. Nesta semana, rezemos de modo especial pela VOCAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS E 
SERVIÇOS NA COMUNIDADE (catequistas, mensageiros, grupos de reflexão, membros das 
Pastorais, Movimentos e Serviços da Paróquia e/ou Comunidade). 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. BÊNÇÃO FINAL 
D. O Deus de bondade, que nos chamou em Jesus Cristo e por Ele nos capacitou, nos fortaleça na 
missão com o dom do Espírito Santo. T. Amém.  
D. Abençoe-nos o Deus Todo-poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.  
 
 

12. CANTO FINAL 
Hino do Ano Vocacional Diocesano 



CONGREGAÇÕES, INSTITUTOS E CASAS DE FORMAÇÃO 
PRESENTES EM NOSSA DIOCESE 

 
 Irmãs Beneditinas - Ordem de São Bento (São Mateus-ES) - (27) 3763-2525 
 Filhas de Nª Sra. do Monte Calvário (Montanha-ES) - (27) 3754-1106 / (27) 

9.9795-4635 
 Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial (Guriri-ES) - (27) 3761-5197 
 Irmãs Franciscanas de Dillingen (Ecoporanga-ES) - (27) 3755-2540 
 Irmãs N. Sra. do Retiro no Cenáculo (São 

Mateus-ES) - (27) 99696-4605 
 Irmãzinhas da Imaculada Conceição 
 Barra de São Francisco-ES - (27) 

3756.0532 / Mucurici-ES – (11) 94273-
3747 

 Missionárias Combonianas (São Mateus-
ES) - (27) 3763-5311 

 Irmãs de Santa Catarina (São Gabriel da 
Palha) – (27) 3727 4147 

 
 Frades Capuchinhos (Ecoporanga-ES) - 

(27) 3755-1173 
 

 Padres Diocesanos 
- Seminário Propedêutico (São Mateus-ES) 
- (27) 3763-5885 
- Seminário Maior (Carapina/Serra) - (27) 3338-0064 

 


