Celebração Vocacional 1
SER JOVEM
Canto da Semana Vocacional

Animador
O que é ser jovem? Que, sou eu? Qual será
o meu futuro e minha vocação? Essas são
algumas indagações que nos acompanham diariamente... que nos fazem refletir
sobre nós mesmos...
Nessa celebração somos convidados a rezar, a pensar, sobre nossa vida, sobre nossa
existência e sobre este tempo chamado:
JUVENTUDE.
Por isso, vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, pedindo sua luz a sua proteção em nossas vidas: Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!

CELEBRAÇÃO 1

SER JOVEM

Leitor 1
Juventude será um tempo entre a realidade de ir deixando o
mundo da infância e da adolescência e a realidade de pensar
em seu futuro profissional e vocacional?

Partilha:
Deixar um tempo para partilhar o que se
entende por “Ser Jovem”. O Que é ser jovem no mundo de hoje?

Escolher um canto apropriado

animador
Houve, um jovem, chamado Marcelino Champagnat, que também teve as
mesmas angustias, indagações e esperanças. Mas que soube perceber os apelos de
Deus, da Igreja, da sociedade... Marcelino
Champagnat abriu seu coração para acolher o novo que surgia.

O que é ser
Jovem?

Leitor 4
Marcelino Champagnat refletiu sobre seu projeto de vida, ouviu a voz
de Deus e o seguiu na vocação sacerdotal.

Leitor 5:
Ainda muito jovem, fundou a Comunidade
dos Pequenos Irmãos de Maria para dar
Leitor 2:
Será a ruptura entre um mundo voltado catecismo e a instrução às crianças e jopara si? E um mundo que se abre para o vens. Era seu ardente desejo mostrar-lhes o
desfio do trabalho, do estudo, do amor, da quanto Jesus os amava e libertá-los da ignorância.
partilha de vida?
Leitor 6:
Leitor 3:
Ser jovem é um período de vida? Ou um Marcelino Champagnat viveu sempre sensibilizado com a realidade que o rodeava:
estado de espírito?
abriu escolas para os pobres, acolheu crianças abandonadas, preparou catequistas,
Todos:
Somos tão jovens quanto a nossa confian- formou educadores, visitou famílias, criou
ça e esperança, e tão velhos quanto o nos- planos pedagógicos, educacionais...
so desânimo.
12 a 19 de agosto
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lhe faz. Uma lágrima de um menino: um
Todos
São Marcelino, na sua missão, esteve de apelo a escutar! Um marista, um amigo,
uma vida que se dá. Ó Maria, ó mãe quericoração e cabeça plugados no mundo.
Dirigente
São Marcelino viveu um profundo amor
pela juventude, sobretudo na educação e
na formação cristã. Em suas frases, podemos notar o profundo amor que tinha para
com cada uma delas... São Marcelino dizia:

da, vives junto a mim. Hoje quero agradecer-te por teres dito SIM. Onde haja um
menino quero falar-lhe de Ti. Foi meu pai
Marcelino que me ensinou assim. Uma fé
inquebrantável, confiança no lutar, uma
escola de verdade, um exemplo a imitar.

Dirigente
Quando uma pessoa se esforça para cultiMeninos
“Quando uma educação é boa, às virtudes var virtudes, para ter uma formação integral, as coisas ruins vão ficando naturalcrescem naturalmente nos jovens”.
mente para trás (drogas, egoísmo, consumo exagerado, ódio...)
Meninas
São
Marcelino,
na
e vai colhendo os sinais de vida.
“Não posso ver uma crianEle se assemelha à realidade
sua
missão,
esteve
ça sem sentir a vontade de
lhe ensinar o catecismo, de de coração e cabe- descrita pelo jovem profeta Jerelhe dizer o quanto Jesus ça plugados no mias: vivemos daquilo que nos
alimenta. Se as raízes sugam coiCristo a ama e quanto ela
mundo.
sas saudáveis, a vida é sadia; se
deve amar esse divino Salsuga
veneno, a vida tem marcas
vador”.
de morte.
Meninos
“Ver Deus ofendido e as pessoas se perde- Leitor 7
rem são duas coisas que me fazem sangrar Leitura do Profeta Jeremias (17,5-8): “A
pessoa é como árvore solitária no deserto,
o coração”.
que não chega a ver a chuva, fica exposta
ao sol abrasador e numa terra inabitável.
Dirigente
Vendo essas afirmações de Marcelino, po- Mas a pessoa que confia no Senhor é como
demos imaginar um pouco o seu per- a árvore plantada na beira d’água e que
solta raízes em direção ao rio. Não tem mefil de religioso e educador.
do quando chega o calor, suas folhas estão
sempre verdes. No ano da seca não se preCanto
Ó Senhor, quisera dizer-te o que sinto ocupa e não para de dar frutos”.

em mim. Venho hoje suplicar-te, um amor
sem fim. Onde haja um menino, quero falar-lhe de ti. Foi meu pai Marcelino que me
ensinou assim. Um sorriso franco, sincero e
de paz, é tua palavra viva que tanto bem
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Momento de silencio e partilha
- O que significam aqui a árvore, as folhas,
os frutos, a seca, a chuva, o deserto, o
rio...?
- Quando estamos em alguma dessas situações?
- O que a leitura quer nos dizer hoje? Qual
a mensagem que fica?

Lado 1:
Reparte com os pobres os seus bens / e o
bem que faz permanece para sempre.
Todos
Pai nosso que estais no céu.....
Ave Maria.....

Oração da Semana vocacional
SalMo 130
Lado 1:
enhor, nos deste a vida, nos cumulanFeliz a pessoa que ama o Senhor / e tem
do de graça e amor, nos fizeste seres
prazer em cumprir os seus sentimentos.
capazes de viver e sonhar, te louvamos e
Lado 2:
te damos graças por tua presença constanSua família e seus descendentes terão te e significativa em nós.
prosperidade / e serão abençoados pelo
Senhor.
Somos jovens e nos sentimos chamados
por ti a viver uma missão no mundo. QueLado 1:
remos responder sim ao teu apelo, enconNa sua casa haverá abundância / e permatrando uma vocação específica a qual posnece para sempre o bem que fez.
samos dedicar nossas vidas, com plenitude
Lado 2:
e alegria a serviço do teu Reino.
Ele brilha na escuridão com uma luz / ele é
Pedimos a ti, a graça de ser sinal do teu
correto, generoso e compassivo.
Evangelho e que possamos responder
Lado 1:
com alegria o teu maravilhoso chamado,
Feliz quem é caridoso e partilha / que re- colaborando na construção de uma nova
solve os seus negócios com justiça.
sociedade, superando as injustiças, violências e desigualdades.
Lado 2:
Quem é justo jamais vacila / e ele será lem- Maria, nossa Boa Mãe, interceda por nós
brado eternamente.
junto a Jesus!

S

Lado 1:
Não tem medo de receber notícias más /
sente que seu coração está seguro com
Deus.
Lado 2
O seu coração está tranquilo / por isso nada teme.
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São Marcelino Champagnat, rogai por nós.
Nossa Senhora Boa Mãe, rogai por nós.

