
Queridos irmãos e irmãs, Paz e bem! Sejam todos bem-vindos a este encontro frater-
no em que nos reunimos para celebrar a nossa fé. Como já nos lembra o Papa Francis-
co, a vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo �el, na expe-
riência do amor fraterno. Assim, na certeza de que Cristo caminha ao nosso lado, nos 
animando e ajudando a construir uma verdadeira cultura vocacional, agradeçamos a 
Deus pelo dom da vocação e pelo Seu chamado em nossas vidas e iniciemos nossa 
celebração vocacional, cantando:

CANTO INICIAL

RITOS INICIAIS

Sinal da Cruz, motivação inicial e introdução da temática da cultura vocacional.

DINAMIZAÇÃO (As pastorais e membros da comunidade vão expressar como é possível 
criar uma cultura vocacional viva. Entre a cruz e a Bíblia, seja colocada uma mesa e cada 
comunidade ou pastoral traz três tijolos e os coloca na mesa ao lado do altar, em forma 
de construção. Deixar espaços entre os tijolos para perceber a necessidade de preenchê-
los, dizer o nome da comunidade ou pastoral. Enquanto se monta a Igreja, entoa-se um 
canto vocacional. Em seguida, convida-se representantes das pastorais presentes para 
que apresentem seu tijolo e o coloquem na construção. Pode-se pedir para um e outro 
dizer como poderia colaborar para a construção da cultura vocacional na comunidade).
Conclusão: O mês de agosto é, na Igreja do Brasil, um tempo forte dedicado à oração 
pelas vocações. Iluminados e impulsionados pelo Tema: “Ide e anunciai!” (Mt 11,4b), já 
percebemos a necessidade de promover uma constante e corajosa cultura vocacional.

MOMENTO DA PALAVRA

COMENTÁRIO: A Palavra de Deus se encontra no centro de todo encontro da comuni-
dade. Através dela, Deus nos fala e manifesta sua vontade, vamos descobrindo por 
onde caminhar e como manter viva a chama do amor a Deus e aos irmãos. É através 
da Palavra de Deus que vamos descobrindo para qual vocação o Senhor nos chama 
e ajudamos nossos irmãos a se manterem nesta mesma caminhada. Mas uma coisa é 
certa, sozinhos, nós não conseguiremos fazer muita coisa! Precisamos da ajuda da 
comunidade, precisamos de uma comunidade viva e atuante, que reza pelas voca-
ções, incentiva as vocações, luta para que cada jovem tenha a oportunidade de 
seguir seu chamado a Deus. Ouçamos com atenção:

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil
Serviço de Animação Vocacional

Celebração da Palavra
MOMENTO DE LOUVOR

ANIMADOR: A certeza de que Deus caminha conosco em todos os momentos da vida 
nos anima e nos dá segurança. Por isso, nosso coração e nossa vida devem estar 
numa constante atitude de louvor. Louvar a Deus pelo calor da chama da nossa voca-
ção, que ilumina, aponta o caminho e nos garante que o mundo vai ser melhor se 
todos assumirem o seu próprio chamado.

CANTO DE LOUVOR
(Uma pessoa da comunidade traz uma �or e coloca no vaso junto aos tijolos). Pode-se 
depois, ir dizendo os motivos pelos quais quer louvar a Deus. (vocação, comunidade, 
família, fundadores...) Após cada motivo de agradecimento, repete-se o refrão de louvor.

RITO DA COMUNHÃO

Pai-nosso
Oração pela Paz
Abraço da Paz 
Cordeiro de Deus...
Comunhão

MOMENTO DE AÇÃO DE GRAÇAS E ENVIO

ANIMADOR: Queremos render graças a Deus por esta celebração, pelas pessoas que 
assumiram este importante serviço de serem animadores das comunidades, pelo 
dom da vocação con�ada a cada um de nós e pela missão que o Senhor nos confere. 
A cultura vocacional só será possível se a cada encontro, a cada celebração, nos 
lembrarmos de rezar, pedir a Deus e con�ar a Maria o cuidado das vocações de 
nossas comunidades.

CANTO DE AÇÃO DE GRAÇAS

(Uma jovem pode trazer uma imagem de Nossa Senhora, que estará dentro de uma 
vasilha com sementes de �ores, e depositá-la à frente da igrejinha).

ANIMADOR: Maria não podia faltar em nossa celebração. É ela quem intercede a Jesus 
por cada um de nós, que nos ajuda a cuidar deste precioso dom vocacional e nos dá 
o exemplo de como respondermos a este chamado feito por Deus. Um con�ante 
SIM, com alegria, dará o tom de nossa jornada e busca vocacional, seja na família, na 
comunidade, na sociedade, onde quer que estejamos. Ave-Maria...

CANTO MARIANO

BÊNÇÃO FINAL E ENVIO (com entrega das ‘sementes vocacionais’).

V O C A C I O N A L



Leitura: 1Cor 12, 24b-26

Salmo 89 (88)

Canto de Aclamação ao Evangelho

EVANGELHO: Mt 7, 24-29

MOMENTO PENITENCIAL

CELEBRANTE: Se a construção não for bem feita, ela corre o risco de desabar. A cons-
trução bem feita dá segurança. A vocação sólida se alicerça na rocha �rme, que é 
Cristo. Neste momento, façamos o nosso exame de consciência, reconhecendo que 
somos limitados e pecadores. Peçamos perdão a Deus pela nossa falta de disponibili-
dade ao seu chamado, por não nos convertermos e não nos tornarmos pessoas 
novas. Pedindo a misericórdia de Deus, cantemos.
(Cantar somente o refrão: Piedade...)
(As pessoas representando novamente as comunidades, vocações especí�cas ou pasto-
rais, trazem tijolos, um por vez, colocando os tijolos nas lacunas onde estão os demais 
tijolos, completando a construção e pedindo perdão pelas vezes que se omitem a fazer 
acontecer a cultura vocacional em sua comunidade).

- Pelas vezes que não incentivamos, ou pior, desencorajamos nossas crianças e jovens 
a uma busca pelo ouvir a voz de Deus e descobrir a sua real vocação, cantemos...
- Pelas vezes que deixamos de cuidar do amadurecimento de nossa própria vocação, 
e nos esquecemos dos valores a serem cultivados na família, na comunidade, na vida 
religiosa e sacerdotal, cantemos...
- Pelas vezes que nossas comunidades se deixam levar pela rotina e que o extraordi-
nário da presença do Cristo Ressuscitado em nossas vidas e em tudo que fazemos é 
esquecido ou ignorado, cantemos...

PRECES

CELEBRANTE: Rezemos, irmãos e irmãs, a Deus que semeia o mundo com seus dons e 
bênçãos, para que a semente da vocação caia sobre terreno fecundo e inspire em nós 
aquilo que de melhor podemos oferecer. E a cada pedido, cantemos:

//:Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multi-
dões te esperam, Senhor!://

1. Rezemos a Deus para que a Igreja construa, pouco a pouco, uma cultura vocacional 
onde a busca e o discernimento da vontade de Deus seja comum em nossas comuni-
dades, em nossas famílias e em nossas pro�ssões, cantando...

2. Rezemos para que Deus continue a inspirar homens e mulheres à vida cristã bem 
vivida, seja no seio familiar, seja na vida religiosa e sacerdotal (a comunidade pode ser 
motivada a se lembrar de religiosos e religiosas), cantando...

3. Rezemos pelas nossas crianças e jovens, que ainda estão amadurecendo sua 
decisão sobre o que farão no amanhã, para que esta escolha seja iluminada pelo 
Espírito de Deus e promova em suas vidas a realização e a felicidade, cantando...

4. Rezemos pelas nossas comunidades, para que tenham sempre em mente que a 
vocação é o sentido primeiro de tudo aquilo que fazem como ministros, cantores, 
leitores, catequistas e outras funções, para que o chamado do Cristo transpareça na 
vida e celebração, cantando...

5. Rezemos pelas nossas famílias, berço vocacional da Igreja, para que sejam um 
ambiente propício para a descoberta dos valores cristãos e humanos e permitam a 
cada um de seus membros a realização de sua vocação, cantando...

ORAÇÃO VOCACIONAL
(rezar frase por frase, para que o povo repita.)

Senhor Jesus,
que nos ensinastes a pedir ao Pai,
que mande operários para vossa vinha,
fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades
verdadeiramente cristãs,
berço das vocações.
Despertai em nossos jovens, Senhor,
o ideal de seguir a Cristo,
e a vontade �rme de dedicar-se ao vosso serviço.
Suscitai entre nós, Senhor,
sacerdotes, religiosos e religiosas,
que realizem o projeto missionário do Reino.
Fortalecei Senhor,
a vontade dos escolhidos,
dai perseverança e coragem
a todos os chamados para a missão:
leigos, bispos, padres e religiosos,
para que desempenhem com amor e �delidade
o seu ministério na Igreja.
Ó Maria do Sim, intercedei por nós!
Abençoai todos os que foram escolhidos para o serviço do reino.
Amém!


