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APRESENTAÇÃO 

 

"Então levaram as barcas para a margem,  

deixaram tudo e seguiram a Jesus" (Lc 5,11) 

Irmãos e irmãs, saúde e paz!  

 

É com muita alegria e esperança, que o Serviço de Animação Vocacional Diocesano 

(SAV) faz chegar até você e sua comunidade mais um Roteiro de Estudo e Oração para 

Grupos de Reflexão para o mês de agosto. Este mês é muito especial para nós, pois é 

dedicado à oração pelas vocações em nossa Igreja no Brasil. 
 

Com a pandemia quase no fim, vivemos a alegria de um novo tempo em que a humanidade 

inteira se levanta para celebrar novos caminhos na história. Deus nos chama a viver com 

responsabilidade, aprendendo as lições que nos vieram em meio à dor: cuidemos melhor 

uns dos outros. 
 

Na oportunidade de retornarmos com os Grupos de Reflexão, a Igreja que ora nas casas, 

propomos uma meditação sobre a vocação a partir do Evangelho de São Lucas, o 

evangelista deste ano litúrgico, o Ano C. Lucas é muito conhecido por suas parábolas, em 

especial, as belíssimas parábolas da misericórdia que estudamos e rezamos no mês de 

junho deste ano. Mas ele também nos apresenta experiências vocacionais importantíssimas, 

que nos ajudam a entender e acolher a nossa vocação. Lucas ajuda a percebermo-nos 

chamados a sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Somos convidados a acolher a 

iniciativa divina da vocação respondendo-a pela escuta da Palavra e pela partida 

missionária, com os corações ardentes (cf. Lc 24,32), no testemunho da esperança do 

Reino. 
 

Desejamos que estes quatro encontros sejam frutuosos e despertem todos para a 

importância de rezarmos sempre pelas vocações, pedindo ao Senhor da Messe e Pastor do 

Rebanho, que envie os trabalhadores para a missão. 
 

Deus abençoe a todos! Bons encontros! 

 
 

Pe. Dener Evangelista Barbosa de Sales 

Coordenador do Serviço de Animação Vocacional Diocesano 

 
 

Pe. Éder Mataveli Vargas 

Coordenador Diocesano de Pastoral 
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ORAÇÃO INICIAL (para todos os encontros) 

 
D. Neste encontro de irmãos, desejemos estreitar os laços de comunhão entre nós 

e o nosso Deus que nos reúne hoje no seu amor: 

T. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam 

convosco. 

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

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 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. Também, nós que nos 

esforçamos para responder SIM ao seu chamado, pedimos que ele nos mostre seus 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.  

 

L.1 Querido Deus Pai, nosso Criador, que desde o início de nossa existência nos incitais a buscá-lo. 

Nossa alma tem sede de vós e deseja vossa presença, ó Deus vivo! Dai-nos, Senhor, o dom de 

percebermos esta semente da vocação, 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) 
 

L.2 Querido Jesus, Deus Filho e nosso irmão de caminhada, que ao anunciar às maravilhas do 

Evangelho nos chamais ao vosso seguimento, nos tocando com o vosso olhar e a vossa voz 

misericordiosa. Dai-nos sabedoria para aceitar o vosso urgente convite. Faça de nós, Senhor, o que 

quiseres.  

Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no teu 

amor//. Eis-me aqui, Senhor! 

 

L.1 Querido Deus, Espírito de amor, que nos cumulais de dons e carismas, e nos enviais à missão, 

para servir aos nossos irmãos e irmãs necessitados da Alegria do Evangelho. Pedimos que 

continueis 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, 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) 

 

 

ORAÇÃO FINAL (para todos os encontros) 

 

D. Rezemos juntos a Oração do Ano Vocacional Diocesano: 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 
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adultos para a ação pastoral em vossa Igreja. Maria, Mãe da Igreja e modelo das vocações, 

ajude-nos a responder SIM. Amém! 

 

- 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.  

 

- BÊNÇÃO FINAL 

D. O Senhor esteja convosco! T. Ele está no meio de nós.  

D. O Senhor que nos permitiu hoje encontrá-Lo na Palavra e nos irmãos, nos anime na missão de 

sermos suas testemunhas vivas e alegres neste mundo. T. Amém. 

D. Abençoe-nos e guarde-nos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.  

D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe. T. Graças a Deus! 
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1º Encontro: 

O SIM QUE MUDA A HISTÓRIA 

 

01. PREPARANDO O AMBIENTE  
- Preparar o espaço com vela, cruz, Bíblia aberta, e o cartão do Ano 

Vocacional Diocesano, fotos do Bispo, e padres da paróquia ou 

conhecidos pela comunidade. 

Canto: Um dia eu escutei... nº 1.125.  

 

02. ACOLHIDA 

D. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a este nosso primeiro encontro do mês vocacional. A 

vocação é o primeiro ato da misericórdia de Deus. Ele nos chama para nos salvar. Todos 

somos chamados. Peçamos ao Senhor que nos faça sempre atentos à sua voz.  

Todos: "Enviai, Senhor, operários para a Messe" (cf. Mt 9,38).  

 

03. ORAÇÃO INICIAL (Pág 03) 

 

04. MOTIVAÇÃO 

L.1 A vocação é um dom da misericórdia de Deus. A iniciativa é sempre do Senhor: em 

primeiro lugar, Ele nos chamou. Este foi o primeiro ato da nossa existência. Ele nos 

chamou à vida. Antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos havia 

formado em seu pensamento, Ele já nos queria e nos amava.   

 

L.2 A nós cabe uma resposta sincera. Se estamos vivos, é por misericórdia divina; contudo, 

o que fazemos de nossa vida depende de nós e de nossa liberdade. O Senhor nos mostra a 

estrada para uma vida verdadeiramente plena e feliz, mas também nos dá liberdade para 

escolhermos segui-Lo ou não. Qual escolha faço? Escolhamos responder sim! 

Refrão: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no 

seu amor (2x) Eis-me aqui, Senhor!  
 

L.1 Os que dizem 'sim', e seguem a proposta de vida plena que está no Evangelho, são 

inseridos na vida de Deus pelo Batismo, pela Confirmação e pela Eucaristia, os 

Sacramentos da eternidade. Estes formam a comunidade dos cristãos, que são chamados a 

colocarem-se a serviço de Deus, servindo aos irmãos e irmãs. Nossa vocação é serviço!  

 

L.2 Nestes nossos encontros do mês vocacional, queremos meditar sobre essa dimensão 

profunda da nossa vocação, como resposta à iniciativa divina que nos chama a todos. 

Faremos isso, nos deixando iluminar pelo Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Lucas, 

o Evangelho meditado ao longo deste ano litúrgico C.  

 

05. REFLETINDO O TEMA: "O SIM QUE MUDA A HISTÓRIA" 

D. A experiência do profeta Jeremias (Jr 1,4-10) é interessante para nos ajudar a 

compreender a dinâmica vocacional dentro do projeto de Deus. Ela nos mostra que, antes 

do chamado específico sobre o que é proposto a cada um de nós ser ou fazer, vemos Deus 

que deseja e sonha com cada ser humano: "Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu 

te conheci" (Jr 1,5). Na base de toda vida humana está um desejo, um sonho do Deus 

Criador que se transforma em chamado: um chamado à existência.  

 

L.1 Em primeiro lugar está Deus, com sua iniciativa de nos criar, de nos moldar a sua 

imagem e semelhança, e nos trazer à existência. Nas palavras do Papa Emérito Bento XVI: 
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"Cada um de nós é fruto de um pensamento de Deus. Cada um é desejado, cada um é 

amado, cada um é necessário". Deus nos cria a partir do "excesso" do seu amor. Esse amor 

é o motivo da alegria de Deus. Alegria infinita que pede para ser partilhada, e Ele a reparte 

conosco, criaturas do seu amor.  

Refrão: E pelo mundo eu vou cantando o Teu amor, pois disponível eu estou para 

servir-te, Senhor. (bis) 
 

L.2 Trazidos à existência, o Senhor ainda deseja conduzir-nos por um caminho que nos 

leve à plenitude do nosso ser. Não basta apenas existir, é preciso que façamos esta nossa 

existência ter sentido e valer a pena. O sentido é a eternidade, o caminho é Jesus. Fora 

desse sentido e desse caminho, não alcançamos o Pai. Movidos pelos próprios interesses, o 

ser humano cai no pecado que o conduz à perdição e ao afastamento de Deus.   

 

L.1 Vivemos entre as coisas que Deus criou e entre as pessoas que Ele criou, para que tudo 

seja conduzido rumo à eternidade. Ele não quis prescindir da nossa liberdade, por isso 

conta conosco para que participemos deste projeto de plenitude. Desde o início da História 

da Salvação chamou homens e mulheres para que participassem de seu projeto. Estes, 

mesmo com suas fragilidades, souberam ouvir a voz do Senhor e responderam o seu 'sim'. 

Refrão: Como é bonito, Senhor do meio do povo escutar tua voz!  É muito lindo saber 

que sempre caminhas no meio de nós!  
 

L.2 Abraão, Moisés, Josué e Davi; os Profetas Isaías, Jeremias e João Batista; São José, 

Nossa Senhora e tanto outros souberam ouvir a voz de Deus e dizer 'sim'. São pessoas 

comuns, com tarefas comuns, vidas comuns, que o Senhor propôs um caminho novo. Eles 

deram novos rumos para a história. Sabemos que o Senhor não para de chamar e continua 

propondo o seu caminho a cada um de nós, sem excluir ninguém. Somos também 

chamados a responder 'sim' e mudar a história em que vivemos.  

 

D. O Senhor não nos pede nada extraordinário, mas apenas aquilo que está conforme as 

nossas capacidades, que Ele mesmo concedeu. Assim, a São José pediu que fosse um pai e 

esposo; ao pescador Simão Pedro, pediu que fosse "pescador de gente"; a Nossa Senhora 

pediu que fosse Mãe. Cada pessoa, como membro do Corpo Místico de Cristo, atendendo 

ao seu chamado específico, e cumprindo a sua missão, realiza o projeto de Salvação. 

Quando respondemos sim, é o próprio Deus quem age através de nós.  

Refrão: Leva-me onde as pessoas necessitem tuas palavras, necessitem sentido de viver. 

Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de Ti.  
 

06. ESCUTANDO A PALAVRA 

D. Pela Palavra de Deus, o Senhor nos comunica o seu chamado, e nos indica o caminho 

para a realização de seu projeto de Salvação, que é vida plena para 

todos. Vamos acolhê-la e escutá-la com atenção.  

Refrão: Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus 

irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.  

 

Ler: Lc 1,26-38 

 

07. APROFUNDANDO A PALAVRA 

L.1 "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!" (Lc 1,28). A vocação, em primeiro 

lugar, nos inunda com a alegria de uma certeza: Deus está conosco. Quando nos 

percebemos como vocacionados e vocacionadas, logo, tomamos consciência desta 

verdade: Deus está conosco e Ele está conduzindo a história pessoal de cada um. Desde 

sempre sonhou conosco e nos quis, e agora continua esperando a nossa resposta e nossa 



7 
 

adesão ao seu projeto de amor, para que sejamos ainda mais felizes e realizados. Não 

existe alegria maior do que ter Deus bem perto de nós.  

 

L.2 "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus" (Lc 1,30). 

Contudo, a incerteza sobre o futuro, ou ainda o discernimento adequado do chamado 

particular de Deus a nós, podem gerar medos. Só temos esta vida para demonstrar que 

amamos o Senhor, por isso, responder a uma vocação é arriscar uma resposta e renunciar 

às outras possibilidades: o matrimônio, a vida consagrada religiosa e secular, o sacerdócio, 

o mercado de trabalho etc. Em tudo isto, o Senhor nos consola: Não tenhas medo! A graça 

d'Ele nos ajuda em nossa resposta. Não estamos sozinhos! 

 

L.1 "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra" (Lc 1,35). 

É Ele quem agirá. Ele propõe um caminho de realização da vocação e nos oferece tudo 

aquilo que precisamos para cumprir a missão abraçada. É o Espírito Santo, que o Senhor 

dá sem medida àqueles que lhe obedecem, que nos cobrirá com sua sombra e nos ajudará a 

levar a termo a nossa vocação.  

 

L.2 "Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38). Maria 

é modelo de resposta: ela não diz: "farei em mim", mas "faça-se em mim". Sabe que é 

Deus quem agirá e fará acontecer, por isso, ela apenas põe-se à disposição para que o 

Senhor realize, através dela, a sua obra. Tal disponibilidade o Senhor pede de nós em nossa 

resposta. Coloquemo-nos à disposição de Deus para realizar o seu projeto em nós e a partir 

de nós.. 

Todos: "Faça-se em mim segundo a tua palavra!" (Lc 1,38).  
 

08. PARA REFLETIR 

D. Vamos conversar sobre a Palavra que escutamos: (A 

cada pergunta, dar espaço para as pessoas falarem) 
 A partir da experiência vocacional de Maria, 

conseguimos nos identificar também como vocacionados 

e vocacionadas? Ou achamos que vocação diz respeito 

apenas aos padres e as irmãs? 

O que fazer para que em nossas famílias e 

comunidades, as pessoas acolham este Evangelho da 

vocação, isto é, para que elas se percebam também chamadas por Deus e façam parte da 

sua obra de salvação? 

Como viver como vocacionados e vocacionadas nos diversos espaços que ocupamos 

na Igreja e na sociedade (matrimônio consagração, locais de trabalho, escola etc.)?  

Canto: No meu coração sinto o chamado... nº 105.  

 

09 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) 
 

10. NOSSO COMPROMISSO 

D. Busquemos rezar todos os dias pelas vocações. Nesta primeira semana rezaremos pela 

vocação aos ministérios ordenados: padres, bispos e diáconos. Também, no dia 04/08, 

celebramos o dia do Padre. Rezemos pelo(s) padre(s) de nossa Paróquia, o(s) que está/ão 

atualmente em missão, ou por aqueles que já passaram e de alguma forma marcaram as 

nossas vidas. Rezemos também pelos seminaristas que estão discernindo a vocação. 
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- Temos algum padre ou seminarista filho de nossa comunidade ou paróquia? Que tal, além 

de rezarmos por eles, mandarmos uma comunicação: uma carta, uma mensagem pelo 

celular, parabenizando-o e incentivando-o na missão? 

 

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

 

12. ORAÇÃO FINAL (Pág 03) 

 

13. CANTO FINAL: Deus te chamou para a vida... nº 1.076. 
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2º Encontro: 

 

"AVANÇA PARA ÁGUAS MAIS PROFUNDAS" 
(Lc 5,4).  

 

 

01. PREPARANDO O AMBIENTE 
- Preparar o local com a Bíblia, velas, uma cruz, o cartão com a 

oração do Ano Vocacional Diocesano, fotos das famílias da 

comunidade, barco e símbolos vocacionais. 

Há um barco esquecido na praia... n° 1.086 

 

02. ACOLHIDA 

D. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso segundo encontro do mês vocacional. Que 

neste encontro reunidos em comunidade, ouçamos a voz do Mestre Jesus que nos convida 

a avançar para águas mais profundas, e assim como os discípulos, possamos proclamar: 

Todos: "Mestre em atenção a Tua palavra, vou lançar as redes" (Lc 5, 5). 

 

03. ORAÇÃO INICIAL (Pág 03) 

 

04. MOTIVAÇÃO 

L.1 Ao longo deste mês de agosto, somos motivados a rezar pelas vocações, pedindo ao 

Senhor da messe que envie mais operários para a colheita (Cf. Mt, 9,8). Nesta segunda 

semana, de maneira especial somos convidados a rezar por nossas famílias. A vocação 

matrimonial é um tesouro para a Igreja, uma vez, que a família é um terreno fértil do qual 

brotam todas as outras vocações.   

Refrão: Abençoa Senhor as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.  

 

L.2 Cada um de nós possui um dom, uma vocação. O Senhor nos chama pelo nome, e na 

nossa liberdade humana, respondemos a esse chamado. Ele nos encontra no cotidiano das 

nossas vidas, e fala ao nosso coração. Saibamos reconhecer a riqueza da diversidade de 

dons e carismas que Ele mesmo concedeu a cada um de nós, e assim com alegria nos 

coloquemos a serviço da Comunidade e do Reino.   

Refrão: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!   
 

05. REFLETINDO O TEMA: HÁ DIVERSIDADE DE DONS E CARISMAS 

L.1 O Apóstolo Paulo nos apresenta uma Igreja viva, dinâmica e unida no Espírito para o 

bem de todos: "Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de 

ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que 

realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de 

todos" (1Cor, 4-7). 

Todos: Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito" (1 Cor 3b-4). 

 

L.2 Nesta tão grande diversidade de dons, carismas e ministérios, Deus realiza tudo em 

todos, em vista do bem comum, conduzindo os discípulos missionários à comunhão e a 

missão. Somos convidados a viver a comunhão com a nossa Igreja, na certeza de que o 

Cristo 'atrai tudo para si' com a força do amor. "Só uma Igreja missionária e 

evangelizadora experimenta a fecundidade e a alegria de quem realmente realiza sua 

vocação. Por isso, o Apóstolo Paulo podia afirmar com vigor: Anunciar o Evangelho não é 
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título de glória para mim. É, antes, uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se não 

evangelizar" (Diretrizes Gerais da CNBB, 210).  

Refrão: Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir, se queres que eu te siga, respondo: 

Eis-me aqui! 
 

L.1 O Senhor, não nos dá um fardo que não possamos carregar. Ele não nos pede nada 

além das habilidades (dons, carismas, talentos) que Ele próprio já nos deu. Devemos 

depositar a nossa confiança no Senhor, pois com Ele "o jugo é suave e o fardo é leve" (Mt 

11,30). E assim servindo a comunidade devemos estar dispostos para anunciar o Reino e o 

amor de Deus a todos os povos. 

Refrão: É missão de todos nós, Deus chama eu quero ouvir a sua voz! (2x) 

 

L.2 É servindo na Comunidade, na vida de oração e no amor ao próximo que percebemos a 

ação de Deus, que age sempre: na simplicidade da vida, no trabalho de todos os dias e da 

oração. Nas palavras do Papa Francisco: "A oração é sempre positiva, faz ir adiante. Cada 

dia que começa, se for acolhido na oração, é acompanhado de coragem, para que os 

problemas a enfrentar já não sejam obstáculos à nossa felicidade, mas apelos de Deus, 

ocasiões para o nosso encontro com Ele." 

Todos: Pela graça de Deus sou o que sou!  (1Cor 15,10) 

 

D. Deus tem um plano de amor para cada um de nós. Basta o deixarmos ser o Senhor das 

nossas vidas. Façamos como o profeta Jeremias, que diz: "Seduzistes-me, Senhor, e eu me 

deixei seduzir" (Jr 20,7a). Deus é o sentido da nossa existência. Fomos criados por Ele e 

para Ele devemos direcionar-nos. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor, e 

deixar que Ele realize em nós o seu plano, na certeza de que os seus desígnios são 

melhores que os nossos.  

Refrão: Como é bonito Senhor, do meio do povo escutar tua voz! É muito lindo saber, 

que sempre caminha no meio de nós! 

 

06. ESCUTANDO A PALAVRA 

D. Ao escutarmos a Palavra, escutamos o próprio Deus que nos fala. Os discípulos 

escutaram a voz do Mestre, e, em atenção a sua Palavra, lançaram as 

redes. Façamos a nossa experiência com o Senhor deixando que Ele 

fale ao nosso coração e realize suas obras.  

Refrão: É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, Tua 

palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. 

 

Ler: Lc 5,1-11 

 

07. APROFUNDANDO A PALAVRA 

L.1 Somos todos chamados por Deus e Dele recebemos uma missão para o mundo. No 

Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípulos que partilharam a barca com Jesus e 

acolheram suas propostas. Eles souberam reconhecê-lo como seu "Senhor", aceitaram o 

convite para serem "pescadores de homens" e deixaram tudo para seguí-lo. Este deve ser o 

nosso caminho: o seguimento a Jesus. 

 

L.2 Para responder à vocação, é preciso conhecer o rosto daquele que chama. Toda a 

resposta vocacional implica um reconhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Assim, 

no amor dado e recebido e na identidade salvadora acolhida pode-se dar um salto de 

confiança para os braços daquele que chama, porque se reconhece nele a misericórdia e a 

salvação, a vida e a paz, a verdade e a beleza. 
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L.1 Devemos estar "no mesmo barco" que Jesus, escutar a sua proposta e fazer o que Ele 

diz; cumprir as suas indicações e lançar as redes ao mar. Às vezes, as propostas de Jesus 

podem parecer ilógicas, incoerentes, mas é preciso confiar incondicionalmente, entregar-se 

nas mãos dele e cumprir à risca as suas indicações "porque Tu o dizes, lançarei as redes" 

(Lc 5,5). 

 

L.2 Devemos aceitar a missão que Jesus propõe: ser pescador de homens, isto é, continuar 

a obra libertadora de Jesus em favor da humanidade, procurando dar fim a tudo àquilo que 

lhe rouba a vida e a felicidade, atraindo muitos para a barca do Senhor. A confiança nele 

implica um despojamento de si, dos próprios desejos e vontades. Aceitar a missão de Jesus 

é antes de tudo deixar-se guiar inteiramente por ele, na certeza de que os seus caminhos 

são "Verdade e Vida". 

 

08. PARA REFLETIR 

D. Tendo escutado a Palavra de Deus, vamos conversar: 

(A cada pergunta, dar espaço para as pessoas falarem)   
 Navegamos no barco de Jesus, ou, às vezes, 

embarcamos em outros projetos nos quais Jesus não está?  

 Quais são os "barcos" (projetos, aspirações, interesses) 

em que Jesus não está, e em que as pessoas de nossa 

comunidade têm embarcado? 

 Ao longo da viagem, somos sensíveis às palavras e 

propostas de Jesus? 

 Somos chamados a sermos "pescadores de homens". Temos por missão combater o mal, 

a injustiça, o egoísmo, a miséria e tudo o que impede os homens e mulheres de viverem 

com dignidade e serem felizes. É esta a nossa luta? Sentimos que continuamos, dessa 

forma, o projeto libertador de Jesus? 

Canto: Senhor, toma minha vida nova... n° 1.118. 

 

09. 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) 

 

10. NOSSO COMPROMISSO 

D. Na segunda semana de agosto celebra-se a Semana Nacional da Família. Participemos 

da programação em nossa Paróquia e Comunidade. Rezemos de maneira especial pelas 

famílias de nossa Comunidade, para que permaneçam fiéis aos desígnios de Deus.  

 

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

 

12. ORAÇÃO FINAL (Pág 03) 

 

13. CANTO FINAL: Que nenhuma família... n° 1.287 
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3º Encontro: 

 

A VOCAÇÃO É DOM DE DEUS. 

 

01. PREPARANDO O AMBIENTE 
- Preparar uma mesa com toalha branca, Palavra de Deus e flores. No 

chão, formar um caminho, e nele símbolos que representam Jesus e os 

três homens citados no Evangelho.  

Toda vocação vem de Deus... nº. 1.123  

 

02. ACOLHIDA 

D. Bem-vindos, irmãs e irmãos, ao nosso terceiro encontro 

deste mês vocacional. Responder à vocação é assumir um compromisso exigente: Seguir a 

Jesus, abandonando tudo aquilo que possa atrapalhar este belo propósito.  

Refrão: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no 

seu amor (2x) Eis-me aqui, Senhor!  

 

03. ORAÇÃO INICIAL (Pág 03) 

 

04. MOTIVAÇÃO 

L.1 No primeiro encontro fomos interpelados pelo chamado de Deus à Maria por meio do 

Anjo Gabriel. Maria responde 'sim' e Deus desceu à terra, se encarnou, seu nome é Jesus e 

mora no nosso meio. No segundo encontro, Jesus chama Simão Pedro. "Daqui para frente 

serás pescador de homens". No primeiro e segundo encontro a iniciativa do chamado foi de 

Deus.  

L.2 No encontro de hoje, o Evangelho fala de três pessoas, sendo que a primeira e a última 

se oferecem para seguir Jesus: "Eu te seguirei".  A resposta de Jesus para as duas pessoas 

quer levá-las a perceber que a eficácia do chamado é de Deus e não da pessoa que se 

oferece. Assim, a segunda pessoa do texto de hoje é chamada por Jesus e enviada a 

anunciar o Reinado de Deus, mesmo manifestado resistências. 

  

D. Em um instante de silêncio, pensemos no chamado que Jesus hoje nos faz para sermos 

testemunhas do seu amor. (Após o silêncio, pode-se cantar um refrão) 

 

05. REFLETINDO O TEMA: A VOCAÇÃO É UM DOM 

L.1 A história da salvação é repleta de exemplos e testemunhos que o nosso Deus é 

presente, atento, cheio de amor. Seu sonho e desejo é que tenhamos vida plena. 

Todos: Gratidão, meu Deus, por nos amar sem condições. 

 

L.2 Deus podia não precisar de nós, mas nos inclui no seu projeto de vida. Tem confiança 

e nos encoraja a sair de si e levar a boa notícia que é ele a outros. 

Todos: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna" (Jo 6,68). 

 

L.1 Deus, ao nos chamar para caminhar com Ele, ser hoje, suas mãos, seus pés, seu 

coração no mundo, promete o seu Espírito que falará por nós. Ele somente pede a 

confiança e entrega total e radical nele. Disse o Papa Francisco: "Em virtude do Batismo 

recebido, cada membro do Povo de Deus tornou-se discípulo missionário (cf. Mt 28,19). 
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Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de 

instrução da sua fé, é um sujeito ativo de evangelização" (Evangelii Gaudium, nº 120). 

 

L.2 Na mensagem para o 59º Dia Mundial de oração pelas Vocações o Papa falou: "Todos 

somos chamados a participar na missão de Cristo, de reunir a humanidade dispersa e 

reconciliá-la com Deus. Somos chamados a ser guardiões uns dos outros, a construir laços 

de concórdia e partilha, a curar as feridas da criação, para que não seja destruída a sua 

beleza". 

Refrão: Formamos a Igreja viva que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em 

comunidade nós fazemos este mundo ser melhor. 

 

D. Esta é a dinâmica de cada vocação: somos alcançados pelo olhar de Deus, que nos 

chama. A vocação e a santidade, não são experiências extraordinárias reservadas a poucos, 

mas para todos, porque todos são olhados com amor e chamados por Deus.   

Refrão: Como é bonito, Senhor do meio do povo escutar tua voz! É muito lindo saber 

que sempre caminhas no meio de nós!  

 

06. ESCUTANDO A PALAVRA 

D. Particularmente capaz de nos purificar, iluminar e recriar é a Palavra de Deus, que nos 

liberta do egocentrismo. Coloquemo-nos, pois, à escuta da Palavra, 

para nos abrirmos à vocação que Deus nos confia!   

Refrão: Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é Luz 

e Verdade, precisamos acreditar. 

 

Ler: Lc 9,57-62 

 

07. APROFUNDANDO A PALAVRA 

Refrão: Tu és a razão da jornada tu és minha estrada meu guia e meu fim no grito que 

vem do meu povo te escuto de novo chamando por mim. 

D. No texto da Palavra de Deus que acabamos de escutar, Jesus, fala com clareza sobre a 

necessidade de colocar o seguimento a Ele em primeiro lugar, porque é ele que toma a 

iniciativa do chamamento. Aquele que diz 'sim', sabe que somente produzirá frutos se 

permanecer unido a Jesus. Quando o chamado não parte de Jesus, mas da pessoa, esta 

coloca a confiança em si mesma, nos atributos pessoais, como a inteligência, capacidade de 

liderança, demais habilidades e competências naturais ou desenvolvidas. Sua ação será 

como um "fogo de palha". Não gera vínculo, compromisso, altruísmo, gratuidade, e, por 

conseguinte, o Reino de Deus. 

 

Refrão: Só tem lugar nesta mesa pra quem ama e pede perdão.  //Só comunga nesta 

ceia, quem comunga na vida do irmão//.  

 

L.1 Ouçamos a Mensagem do Papa Francisco para o 59º dia Mundial de oração pelas 

vocações: "Jesus, antes de pronunciar a palavra "segue-me", contempla com olhar amoroso 

aquele a quem chama. A nossa vida muda quando acolhemos este olhar. Tudo se torna um 

diálogo vocacional entre nós e o Senhor, mas também entre nós e os outros".  

 

L.2 "Um diálogo que, vivido em profundidade, nos faz tornar cada vez mais aquilo que 

somos: na vocação ao sacerdócio ordenado, ser instrumento da graça e da misericórdia de 

Cristo; na vocação à vida consagrada, ser louvor de Deus e profecia de nova humanidade; 

na vocação ao matrimônio, ser dom mútuo, geradores e educadores da vida; em cada 

vocação e ministério na igreja, em geral, que nos chama a olhar os outros e o mundo com 

os olhos de Deus, servir o bem e difundir o amor com as obras e as palavras". 
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L.1 "Portanto, quando falamos de "vocação", não se trata apenas de escolher esta ou aquela 

forma de vida, mas trata-se, sobretudo de realizar o sonho de Deus, o grande desígnio da 

fraternidade que Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai: 'Que todos sejam um só'".   

L.2 "Cada vocação na Igreja concorre para um objetivo comum: fazer ressoar entre os 

homens e as mulheres aquela harmonia dos múltiplos e variados dons que só o Espírito 

santo sabe realizar. Não é uma utopia, mas o projeto para o qual Deus nos criou". 

Refrão: Fica conosco, Senhor é tarde e a noite já vem! Fica conosco, Senhor somos teus 

seguidores também!(2x) 

 

08. PARA REFLETIR:  
D. Vamos conversar sobre a Palavra que escutamos: (A 

cada pergunta, dar espaço para as pessoas falarem) 

 Sentimos o coração arder depois de tudo o que 

ouvimos, cantamos, rezamos até agora? 

 O que está ressoando com maior força como apelo, 

desafio, compromisso?  

 Porque é bom seguir Jesus? O que ganhamos no seu 

seguimento? 

 Qual é a promessa de Jesus para aqueles que o seguem? 

Quando o dia da paz renascer... nº. 1.237 

 

09. PRECES 

D. Na esperança que o Senhor da Vida nos escuta, apresentamos a Deus nossos pedidos e 

necessidades. A cada pedido, respondamos: Senhor, vosso amor por nós é a nossa força! 

(Preces espontâneas) 
 

10. NOSSO COMPROMISSO 

D. Nesta semana, rezemos pela Vida Consagrada Religiosa e Secular (freis, freiras, 

irmãos, irmãs, leigos e leigas). Temos ou conhecemos algum Consagrado ou Consagrada 

em nossa Paróquia? De nossa Comunidade saiu alguém para esta Consagração especial? 

Além de rezarmos pelos Consagrados, vamos mandar uma mensagem para esta pessoa de 

motivação e oração por carta, e-mail ou mensagem de celular. 

 

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

 

12. ORAÇÃO FINAL (Pág 03) 

 

13. CANTO FINAL: Maria, minha Mãe Maria... nº 973 
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4º Encontro:  

 

VOCACIONADOS E VOCACIONADAS ENVIADOS 
A SERVIÇO DO 

EVANGELHO DO REINO 

 

01. PREPARANDO O AMBIENTE 
- Preparar o local com a Bíblia, velas, uma cruz, imagens das mais 

diversas vocações de nossa Igreja. 

Oh Luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós (2x). nº 40.  

 

02. ACOLHIDA 

D. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao quarto encontro do mês vocacional. Este ano, de modo 

especial, com o Evangelho de Lucas somos convidados, a partir do chamado e envio de 

Deus, a sermos cada vez mais discípulos missionários do Reino.  

Todos: "A colheita é grande mais os operários são poucos" (cf. Lc, 10,2) 

 

03. ORAÇÃO INICIAL (Pág 03) 

 

04. MOTIVAÇÃO 

L.1 Estamos vivenciando neste mês vocacional um momento importante para nossa vida 

de fé. Rezando em Comunidade ao Pai amoroso e agradecendo-O pelo dom do chamado e 

a graça da nossa resposta, que renova seu amor em nós. 

Todos: Somos discípulos missionários enviados em missão. 
 

L.2 Toda vocação nasce do olhar amoroso do Senhor. Ele vem ao nosso encontro, como 

foi ao encontro daqueles homens e mulheres da primeira hora. Desta maneira, a vocação, 

mais do que uma escolha nossa, é uma resposta sincera ao chamado amoroso de Deus, que 

tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Ele nos deu a liberdade de deixarmos ser 

enviados para o anúncio do Reino. 

Todos: Somos discípulos missionários enviados em missão. 

 

05. REFLETINDO O TEMA: IR AONDE O SENHOR NOS ENVIAR. 

D. O Senhor não cessa de chamar homens e mulheres para o serviço da missão. Ele 

chamou Abrão e Sara para deixar sua terra e serem pai e mãe de uma grande nação. Eles 

não tiveram dúvidas, mas foram para onde o Senhor lhes enviara. Ao longo da história, o 

Senhor também enviou os seus profetas para anunciar a Palavra no meio do povo, 

revelando sua mensagem de amor. Na plenitude dos tempos, enviou seu único Filho para 

vir ao encontro da humanidade e mostrar seu rosto misericordioso a seus filhos e filhas. 

Jesus anunciando o Reino convidou amigos e amigas para segui-Lo, transformando-os em 

discípulos e os enviando, dois a dois, para a missão (Lc,10,11). 

Refrão: Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar!   

 

L.1 Para responder ao chamado de Jesus é necessário que tenhamos coragem, nos alerta o 

Papa Francisco. Neste sentido deixemo-nos apaixonar pela mensagem de Jesus, sabendo 

que Ele é quem nos fortalece na caminhada, nos ajudando a superar todas as adversidades 

da missão. 

Todos: Eis me aqui Senhor, envia-me! 
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L.2 Escutar o chamado de Jesus nestes tempos não é fácil, pois sua voz pode estar sendo 

sufocada pelas vozes e barulhos que chegam até nós numa sociedade onde o silêncio é 

desprezado. Para ouvir Jesus é necessário silenciar! É fundamento discernir o seu chamado 

para que possamos ouvir seu apelo amoroso de sermos cada vez mais suas testemunhas 

neste mundo. 

Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver no 

teu amor//. Eis-me aqui, Senhor! 

 

06. ESCUTANDO A PALAVRA 

D. A Palavra de Deus é luz para o caminho. Deixemo-nos iluminar por sua Palavra, assim 

como os discípulos de Jesus, fiéis ao Evangelho, saíram pelo mundo 

anunciando o Reino. 

 

Refrão: Toda Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus 

irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.  
 

Ler: Lc 10,1-12 

 

07. APROFUNDANDO A PALAVRA 

L.1 Jesus conta com nossa ajuda para a missão de anunciar o Reino de Deus. Ao escolher 

os setenta e dois e os enviar em missão, para onde ele mesmo deveria ir, nos recorda que 

somos, a partir do seu chamado e envio, seus embaixadores. 

 

L.2 Ao enviar os seus discípulos Jesus faz uma alerta: "a messe é grande e os operários são 

poucos, por isso peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita 

(Lc10,2). Hoje esse pedido deve ressoar em nossos corações para que sejamos cada vez 

mais conscientes da nossa missão. 

 

L.1 Enviando os seus discípulos de dois em dois, Jesus nos recorda que a missão também 

tem a dimensão comunitária, em que um ajuda o outro, e ambos não caiam no desânimo. 

Outra orientação que Jesus oferece aos discípulos é sobre a simplicidade: para a missão 

acontecer não precisamos de muitas coisas, apenas o coração cheio de amor para anunciar 

o Evangelho do Reino. Jesus pede aos seus discípulos que o primeiro cumprimento seja a 

saudação de paz, ou seja, a paz plena que vem do seu coração amoroso. 

 

08. PARA REFLETIR 

D. Vamos conversar sobre a Palavra que escutamos: (A 

cada pergunta, dar espaço para as pessoas falarem)   

 O que este texto e esta reflexão de hoje nos chamam a 

atenção para nossa missão de famílias e de comunidade de 

fé?  

 A quais realidades hoje Jesus nos envia em missão? 

 Como hoje estamos respondendo ao chamado de Jesus 

para sermos missionários? 

Um dia eu escutei... nº 1.125 

 

09. 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.  
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(Preces espontâneas) 

 

10. NOSSO COMPROMISSO 

D. Nesta semana, rezaremos pelos Leigos e Leigas que assumem sua vocação na vida da 

Igreja, sendo catequistas, coordenadores, missionários e evangelizadores nas Pastorais, 

Movimentos e Serviços. Qual serviço eu exerço na Comunidade? Tem alguma atividade 

que você gostaria de realizar em comunhão na Comunidade? Também, somos convidados 

a conhecer o COMIPA (Conselho Missionária Paroquial) para que a missão aconteça 

permanentemente em nossa Comunidade e Paróquia.  

 

11. AVISOS 

 

12. ORAÇÃO FINAL (Pág 03) 

 

13. CANTO FINAL: O Senhor me chamou a trabalhar... nº 1.100 
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