Celebração Vocacional 3
“IDE PARA MINHA VINHA”
Canto da Semana Vocacional
Dirigente:
Quando nos reunimos para um encontro
de oração, geralmente refletimos sobre o
amor de Deus para com seus filhos. Jesus
nos é apresentado como o Filho predileto,
e Aquele que veio à Terra para nos mostrar
o quão grande é o amor do Pai. Iniciemos
nosso encontro invocando a Santíssima
Trindade.

CELEBRAÇÃO 3

“IDE PARA MINHA VINHA”

Narrador: Eles responderam:
Todos: Porque ninguém nos contratou.
Narrador: E ele lhes disse:
Dono da vinha:
“Ide também vós para a minha vinha.”

Leitor 1:
Jesus, por meio de parábolas, ensinava o Narrador:
povo a enxergar com outros olhos; ensina- Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao
va a ouvir o que falava o coração; ensinava administrador:
a compreender o que era o Reino de Deus.
Vamos acompanhar a leitura de
Dono da vinha:
Mt 20,1-16, procurando entenIde também Chama os trabalhadores para fazer
der o que Jesus queria dizer.
o pagamento, começando pelos

vós para a miúltimos até os primeiros.
nha vinha! Eu
pagarei o que Narrador:
Vieram os que tinham sido contrafor justo!

Narrador:
O Reino dos Céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores
para a sua vinha. Combinou
com os trabalhadores a diária e os mandou
para a vinha. Em plena manhã, saiu de
novo, viu outros que estavam na praça,
desocupados, e lhes disse.

12 a 19 de agosto

Dono da vinha:
Por que estais aí o dia inteiro desocupados?

tados no final da tarde, cada qual
recebendo a diária. Em seguida vieram os
que foram contratados primeiro, pensando
que iam receber mais. Porém, cada um
deles também recebeu apenas a diária. Ao
receber o pagamento começaram a murmurar contra o proprietário:

Dono da vinha:
Ide também vós para a minha vinha! Eu Todos:
pagarei o que for justo.
Estes últimos trabalharam uma hora só, e
tu os igualaste a nós, que suportamos o
Narrador:
peso do dia e do calor ardente.
E eles foram. Ao meio-dia e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coi- Narrador:
sa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, en- Então, ele respondeu a um deles:
controu outros que estavam na praça e
lhes disse:
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Dono da vinha:
Companheiro, não estou sendo injusto
contigo. Não combinamos a diária? Toma
o que é teu e vai! Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho
o direito de fazer o que quero com aquilo
que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom?

Leitor 4:
Deus é generoso e mostra sua bondade no
pagamento dado no final do dia. Todos
receberam a mesma coisa porque aceitaram o convite e se dispuseram a fazer o
que foi tratado.

Dirigente:
O ponto forte da parábola não está na vinha, no dono da vinha, nem nos operários,
Todos:
“Assim, os últimos serão os primeiros e os mas no ajuste de contas ao final do dia.
primeiros serão os últimos”.
Jesus mostra o que fazer para colaborar
com a sua missão:
PARTILHA SOBRE A PAS- Somos chamados a
Todos:
SAGEM BÍBLICA
participar da mis- Somos chamados a acolher,
são evangelizadora, construir e habitar no Reino, isto
Dirigente:
formando o Povo é, somos chamados a participar
A parábola mostra que há
da missão evangelizadora, forserviço no Reino e é preciso
de Deus .
mando o Povo de Deus que caencontrar pessoas de boa
minha em comunhão com Jesus.
vontade para o trabalho.
Algumas pessoas estão sempre disponíveis
ao trabalho. Outras precisam de um cha- Dirigente:
mado especial. E há aqueles que demoram A parábola ensina que todos receberam o
a serem contratados, sem que a gente en- mesmo salário. Entendemos que, na comunidade de cristãos, não há espaço para
tenda exatamente o porquê.
privilégios ou regalias. Todos são chamados a experimentar a fraternidade, a inteLeitor 2:
É preciso que todos entendam a misericór- grar a grande família de Jesus. Independia de Deus em relação à vocação e à mis- dente do serviço que desenvolve na comusão de cada um, e que podem ser desco- nidade.
bertas em qualquer tempo.
Leitor 5:
O chamado pode acontecer a qualquer
Leitor 3:
Há pessoas que descobrem cedo a sua mis- hora e em todo lugar.
são; outras precisam de alguma orientação.
E Deus é generoso na hora de acolher a Todos:
todos, mesmo aqueles que se demoram a E só saberemos o que precisa ser feito
quando respondermos ao chamado e enentender que é preciso servir o Reino.
trarmos na vinha.
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• Busco entender qual é a minha vocação?
Leitor 6:
Assim aconteceu com São Marcelino • Procuro entender ao chamado do Bem,
Champagnat. Ele sentiu o desejo de cola- da Verdade, do Amor de Deus?
borar na construção do Reino tornando-se • Estou a disposto (a) a colaborar no Reino,
padre. Mais tarde viu confirmada sua deci- seguindo minha fé cristã?
são ao se deparar com a miséria espiritual
de um jovem moribundo.
Canto (A ESCOLHA)
Todos:
Champagnat não mediu esforços para reunir jovens que tivessem a mesma vocação
cristã: vida em oração e trabalho no serviço ao próximo por meio da educação. Ele
queria “formar bons cristãos e virtuosos
cidadãos”.

Dirigente:
Rezemos juntos a oração do Pai Nosso,
pedindo a Deus que nos dê sabedoria e
discernimento em nossas escolhas, em
nossas respostas, e em nossos trabalhos a
serviço da construção do Reino de Deus.
Pai nosso....

Dirigente:
Champagnat entendeu a lição passada Dirigente:
por Jesus e chamou muitos jovens para a Em um momento de silêncio, peçamos à
sua vinha.
Maria que nos auxilie na perseverança pelo amor ao Pai e nos dê forças para tamLeitor 7:
bém dizermos o nosso SIM ao convite do
Os maristas, animados por sua vocação seu Filho. Com fé e confiança peçamos a
religiosa, estão a serviço da Igreja na mis- Nossa Senhora, a “Boa Mãe”, que nos
são de evangelizar.
abençoe e projeta: Ave Maria.....
Todos:
Há muito trabalho na vinha (Reino). Há
lugar para todos “até o fim dos tempos”. O
trabalho na vinha expressa adesão e compromisso dos seguidores de Jesus com a
evangelização.

Oração da Semana vocacional

S

enhor, nos deste a vida, nos cumulando de
graça e amor, nos fizeste seres capazes de
viver e sonhar, te louvamos e te damos graças
por tua presença constante e significativa em
nós.
Somos jovens e nos sentimos chamados por ti a
viver uma missão no mundo. Queremos responDirigente:
der sim ao teu apelo, encontrando uma vocação
Façamos um instante de silêncio para pen- específica a qual possamos dedicar nossas vidas,
sar em tudo o que ouvimos e para escutar com plenitude e alegria a serviço do teu Reino.
o nosso coração.
Pedimos a ti, a graça de ser sinal do teu Evangelho e que possamos responder com alegria o teu
maravilhoso chamado, colaborando na construREFLEXÃO:
• Tenho conhecimento da causa do Reino ção de uma nova sociedade, superando as injustiças, violências e desigualdades.
de Deus?
Maria, nossa Boa Mãe, interceda por nós junto a
• Quero fazer parte do Povo de Deus?
Jesus! São Marcelino Champagnat, rogai pornós.
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