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CELEBRAÇÃO 2

MISSÃO E VOCAÇÃO

Dirigente:
Jesus estava sempre rodeado de pessoas.
Ele se aproximada delas e caminhava com
elas. Ele conversava, ele provocava as pesDirigente:
Quando nos reunimos para um encontro soas a aprofundarem suas reflexões. Jesus
de oração, geralmente refletimos sobre o não vinha com discurso pronto, com resamor de Deus para com seus filhos, e so- postas na ponta da língua.
bre a vida que recebemos. Iniciemos nosso
encontro invocando a Santíssima Trindade. Todos:
Jesus mostrava-se aberto ao diálogo, colocando-se de igual para igual para, juntos,
Leitor 1:
Vivemos agradecendo a Deus pelo dom da buscarem uma resposta. E juntos, descobriVida, sabendo que nesta caminhada não é rem a missão de todos: “Anunciar o reino
possível andar sozinho. Há uma relação de de Deus e fazer com que ele aconteça aininterdependência entre as pessoas que nos da neste mundo”.
faz buscar o outro.
Dirigente:
Neste momento, façamos uma pausa para
Leitor 2:
De encontro em encontro entre Como enten- aprofundar nosso pensamento.
Vamos partilhar o que significa
pessoas, buscamos também
do
minha
MISSÃO de evangelizar e VOCAencontrar Deus. É nosso desejo
ÇÃO para a vida:
vê-lo face a face. E este caminho
Missão e
• O que entendo por Vocação e
não é fácil porque pressupõe
Vocação?
Missão?
acreditar, ter vontade e se colo• Eu conheço a missão dos seguicar em marcha.
dores de Cristo?
• Em minha vida, eu valorizo a presença
Todos:
Feliz é aquele que aceita, acolhe e assume de Jesus?
a vida com alegria, tendo ao seu lado um • Eu tenho me esforçado em seguir seus
guia.
ensinamentos?
• Eu tenho dado tempo para desenvolver
Leitor 3:
a minha vocação cristã?
Jesus é o guia, o mestre, a luz que orienta
os caminhos da vida. Quem nele crê, quem Oração:
o segue, entrará no Reino de Deus.
Lado A:
Senhor, queremos que todas as crianças
Leito 4:
cresçam amando e sentindo-se amadas.
A vida que se ilumina na pedagogia de Por isto pedimos:
Jesus, é vida que se conduz de forma apropriada, dinâmica, justa e digna.
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nir jovens que tivessem a mesma vocação
Todos:
Ajudai-nos a preparar os caminhos da ter- cristã: vida em oração e trabalho no serviço
ao próximo por meio da educação. Ele
nura e do amor!
queria “formar bons cristãos e virtuosos
cidadãos”.
Lado B:
Senhor, queremos lutar contra tudo o que
traz medo, violência, doença, pobreza, ig- Leitor 7:
norância. Por isto pedimos:
Champagnat entendeu a lição passada por
Jesus e chamou muitos jovens para assuLado A:
mir a missão de levar às crianças e jovens o
Senhor, queremos viver a mensagem de conhecimento e a experiência religiosa.
Jesus: acolher nosso irmão, ser parceiro nas
suas dificuldades, colaborar
Leitor 8:
em seu crescimento pessomaristas, animados por sua
Os leigos possuem Os
al. Por isto pedimos!
vocação religiosa, estão a serviuma vocação e de- ço da Igreja na missão de evanLado B:
vem cultivá-la para gelizar. Os leigos possuem uma
Senhor, precisamos descodar sentido a sua vocação e devem cultivá-la para
brir e entender a nossa vodar sentido a sua vida.
vida.
cação como filhos de Deus
e colaboradores na construREFLEXÃO DO PAI NOSSO
ção de seu Reino. Por isto pedimos!
Todos: Pai nosso que estás no céu!
Todos:
Ajudai-nos a fazer a experiência da fraterni- Meninos:
dade, a integrar a grande família de Jesus, E também conosco. Queremos ser luz no
por meio de nossa vocação cristã. Amém!
caminho de nossos irmãos e descobrir com
eles que o céu já está entre nós!
Leitor 5:
Lembramos neste momento da vocação de Todos: Santificado seja o teu nome!
São Marcelino Champagnat. Ele sentiu o
desejo de colaborar na construção do Rei- Meninas:
no tornando-se padre e, desta forma, de- Que todos Te louvem Senhor, e Te bendisenvolveu sua vocação religiosa.
gam vendo nossas obras.
Leitor 6.
Todos: Venha a nós teu reino!
Mais tarde, marcado por lembranças de
sua infância, vendo um jovem que morria
Meninos:
na ignorância, sem conhecer Deus, viu
O reino que Jesus anunciou e começou. O
confirmada sua vocação para a educação.
reino da paz no amor, na justiça e na liberdade. O reino que começa entre nós, pela
Todos:
convivência na fraternidade.
Champagnat não mediu esforços para reu-
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Todos: Seja feita a tua vontade, assim na
terra como no céu!

Canto:
O que é o que é? (Gonzaquinha)

Todos:
Meninas:
Queremos ser solidários nas dificuldades Ave Maria.....
que surgem e nas exigências do viver em Nossa Senhora Boa Mãe, rogai por nós.
comunidade.
Oração da Semana vocacional
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai
enhor, nos deste a vida, nos cumulando
hoje!
de graça e amor, nos fizeste seres capazes
de viver e sonhar, te louvamos e te daMeninos:
O pão da mesa familiar, o pão da verdade mos graças por tua presença constante e
e da amizade, o pão da justiça e da liberda- significativa em nós.
de, o pão dos valores cristãos a cada dia.
Somos jovens e nos sentimos chamados por
Todos: Perdoai as nossas ofensas, assim ti a viver uma missão no mundo. Querecomo nós perdoamos a quem nos tem mos responder sim ao teu apelo, enconofendido!
trando uma vocação específica a qual possamos dedicar nossas vidas, com plenitude
Meninas:
e alegria a serviço do teu Reino.
Perdoa nossa mediocridade, nossas limitações, nossa impaciência. Queremos aceitar Pedimos a ti, a graça de ser sinal do teu
as pessoas como elas são para que che- Evangelho e que possamos responder com
guem a ser melhores.
alegria o teu maravilhoso chamado, colaboTodos: Não nos deixeis cair em tentação! rando na construção de uma nova sociedade, superando as injustiças, violências e deMeninos: Na tentação de fazer de nossa sigualdades.
vocação cristã uma mercadoria que se vende e se compra; de fazer de nossa religião Maria, nossa Boa Mãe, interceda por nós
um mercado onde barganhamos pedidos junto a Jesus! São Marcelino Champagnat,
rogai por nós.
a Deus.

S

Todos: E livra-nos do mal! Amém!
Dirigente:
Senhor, ajuda-nos a assumir com maior
intensidade na nossa missão; ajuda-nos a
compreender que, se nada na vida é por
acaso, nós temos um compromisso maior
para com os que estão próximos de nós.
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Dirigente:
Terminamos nosso encontro com a certeza
de que podemos ser cristãos mais autênticos, cristãos que testemunham sua fé e sua
vocação. Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Com a graça e a benção da
Santíssima Trindade, voltemos aos nossos
afazeres.

