
Motivação 

Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, estamos 
na última semana de mais um ano litúrgico. 
Domingo passado, na Solenidade de Cristo 
Rei, a Igreja no Brasil fez a Abertura do Ano 
Vocacional que será celebrado até o mês de 
novembro de 2023.
Leitor/a 1: O Ano Vocacional tem como tema: 
“Vocação: Graça e Missão” e lema: “Corações 
ardentes, pés a caminho”. O objetivo do Ano 
Vocacional é “promover a cultura vocacional 
nas comunidades, nas famílias e na sociedade, 
para que sejam ambientes favoráveis ao des-
pertar de todas as vocações”.
Dirigente: Vamos iniciar o nosso encontro pe-
dindo para que, à luz do mistério de Cristo, 
cada batizado compreenda sua identidade e 
missão. Façamos o sinal da cruz:
Todos: Em nome do Pai...
Dirigente: Rezemos a oração do Ano Vocacio-
nal:
Todos: Senhor Jesus, enviado do Pai e ungi-
do do Espírito Santo, que fazeis os corações 
arderem e os pés se colocarem a caminho, 
ajudai-nos a discernir a graça do vosso cha-
mado e a urgência da missão. Continuai a 
encantar famílias, crianças, adolescentes, 
jovens e adultos, para que sejam capazes 
de sonhar e se entregar, com generosidade 
e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja 
e no mundo. Despertai as novas gerações 
para a vocação aos Ministérios Leigos, ao 
Matrimônio, à Vida Consagrada e aos Mi-
nistérios Ordenados. Maria, Mãe, Mestra e 
Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o 
Evangelho da Vocação e a responder com 
alegria. Amém!
Todos (Canto): Eu venho do Sul e do Norte, do 
Leste e do Oeste, de todo o lugar. Estrada da 
vida eu percorro, levando socorro a quem 
precisar. Assunto de paz é meu forte. Eu cruzo 
montanhas, mas vou aprender. O mundo não 
me satisfaz. O que eu quero é a paz. O que eu 
quero é viver. Refrão: /: No peito eu levo uma 
cruz. No meu coração, o que disse Jesus. :/

A vocação irradia 
o amor de Deus

Leitor/a 2: Na origem de toda vocação, está 
um encontro decisivo com o Senhor. O encon-
tro faz com que a pessoa vocacionada se sinta 
acolhida e amada; uma experiência amorosa 
que transforma a vida e relaciona a vocação à 
consciência missionária. 
Todos: A vocação é dom, é graça e missão!
Leitor/a 3: Jesus Cristo oferece a todos, pelo 
Espírito Santo, luz e força que fazem arder os 
corações para que a humanidade viva com ge-
nerosidade e responda à sua suprema voca-
ção. 
Todos: O batismo é a fonte das vocações, e 
a santidade é um chamado a todos. 
Leitor/a 1: O grande dom da vocação humana 
é a alegria de poder edificar o próximo com 
o testemunho de fé, esperança e caridade. O 
compromisso com o serviço ao próximo faz 
com que o vocacionado irradie o amor de 
Deus em meio ao mundo. No apostolado, a 
vocação cristã ordena o mundo para Cristo.
Todos: O vocacionado é aquele que irradia 
o amor de Deus em meio aos irmãos.

A Palavra veio 
morar entre nós

Proclamação da Palavra
Dirigente: Uma das formas de alimentar a 

Vocação: 
Graça e Missão!

(Mc 13,13-19)

Ambiente: Bíblia aberta na página onde se 
encontra o texto a ser lido, vela acesa e um 

vaso de flores.
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vocação é abrir o coração à luz que vem da 
Palavra de Deus. Estamos diante de um Amor 
que gera vida em nossos corações. Em atitude 
de gratidão pelo dom do chamado recebido, 
colocamo-nos em prontidão para escutá-lo. 
Aclamemos a Palavra de Deus que vamos ou-
vir:
Todos (Canto): /: Palavras santas do Senhor, 
eu gravarei no coração. :/ 1. Vossa palavra é 
uma luz a iluminar, o vosso povo em marcha 
alegre para o Pai. 2. Palavra viva, penetrante e 
eficaz, que nos dá força, nos dá vida, amor e 
paz.
Leitor/a: (Proclama Mc 3,13-19)
(Momento de silêncio para interiorizar a Palavra)

Reflexão
Leitor/a 2: A intimidade e a missão são dois 
aspectos do discernimento vocacional que es-
tão intrinsecamente relacionados. Todo cha-
mado é em vista de uma missão. A dinâmica 
do chamado convida-nos a redescobrir a be-
leza e a alegria de sermos discípulos missioná-
rios de Jesus.
Leitor/a 3: O chamado dos Doze é um misté-
rio. O evangelista sublinha que Jesus chamou 
a si os que ele quis, numa escolha livre, cujos 
critérios são difíceis de descobrir. Não eram 
perfeitos, todos possuíam fragilidades.
Todos (canto): Quando chamaste os doze pri-
meiros pra te seguir, sei que chamavas todos 
os que haviam de vir /: Tua voz me fez refletir, 
deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu 
quero navegar. :/
Leitor/a 1: A missão dos discípulos é específi-
ca: pregar a Palavra e expulsar os demônios. Os 
discípulos embebidos pelo Espírito do Mestre 
precisam comprometer-se com a transforma-
ção das pessoas e das realidades. 
Leitor/a 2: O anúncio precisa ser fruto da 
meditação. Algo precioso que tenha primeiro 
passado pelo coração em oração. Por isso, a 
Eucaristia é o alimento indispensável do discí-
pulo missionário.
Todos (Canto): Quando pediste aos doze pri-
meiros: “Ide e ensinai!” Sei que pedias a todos 
nós: Evangelizai! /: Tua voz me fez refletir, 
deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares 
eu quero navegar. :/

Oração
Dirigente: A Palavra lida e meditada torna-se 
oração. Peçamos que o Espírito Santo eleve 
nossas orações a Deus, e que desperte em 
nossas comunidades vocações aos diversos 
ministérios. 
Leitor/a 3: Senhor, que todos os vocaciona-
dos, como que crucificados pela ressurreição 
do mundo, se movam em direção aos mais 
fragilizados e necessitados.
Todos: Que o Ressuscitado nos impulsione 
ao compromisso com os irmãos.
Leitor/a 1: Senhor, que possamos ser movidos 
pelo Espírito Santo a todos os lugares onde a 
vida se encontra ameaçada em sua dignidade 
e salvação.
Todos: Que o Ressuscitado nos impulsione 
ao compromisso com os irmãos.  
Leitor/a 2: Senhor, que tenhamos coragem 
de responder com gratidão ao amor recebido 
gratuitamente de Deus, pois quem foi tocado 
por tão grande amor não pode guardar para 
si esta graça, mas sim fazê-la resplandecer no 
mundo.
Todos: Que o Ressuscitado nos impulsione 
ao compromisso com os irmãos.
Leitor/a 3: Senhor, ilumina os que foram cha-
mados, para que não anunciem a si mesmos 
ou aquilo que pensam, mas o Reino, conforme 
o Senhor revelou e confiou à Igreja.
Todos: Que o Ressuscitado nos impulsione 
ao compromisso com os irmãos.

Compromissos
Dirigente: Este encontro nos desafia a um 
compromisso! O chamado vocacional sempre 
acontece de forma mediada. Nós podemos ser 
a voz de Deus na vida daqueles que encontra-
mos pelo caminho. Há muitas pessoas espe-
rando um simples convite ou uma palavra de 
ânimo. Então, podemos:
- Rezar sempre pelas vocações e apoiar as pes-
soas que respondem ao chamado de Deus;
- Convidar e acompanhar alguém que está 
afastado a participar da Igreja;
- Convidar, acolher, integrar uma pessoa conhe-
cida numa equipe que cumpre algum ministé-
rio na comunidade de fé. (Grupo de Famílias, Liturgia, 
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Catequese, Grupo de Coroinhas e Acólitos, Pastoral Vocacional 
ou uma das tantas outras pastorais presente na comunidade)

A bênção que brota 
do coração de Deus

Todos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao 
Pai...
Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos guar-
de, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo”! 
Todos: Amém! 
Dirigente: Vamos em paz e que o Senhor nos 
acompanhe!
Todos (Canto): /: Quem é que vai? Quem é que 
vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus? 
Quem é que vai? :/ 1. Tem muita gente, es-
perando por você. A caminhar, esperando por 
você. Todos cantando, esperando por você, 
Juntos com Jesus, esperando por você. E tem 
lugar, esperando por você. Para sentar, espe-
rando por você. A barca está esperando por 
você, para partir, esperando por você.


