
 

 

Celebrações mensais vocacional  

Para as comunidades e grupos 

JANEIRO 

"Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo" (Mc 1,8). 

TEMA: O BATISMO DE JESUS 

1. REFRÃO:  

Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é 

aquele que vos chamou. 

(L. e M.: Frei Luiz Turra) 

 

2. O DESPERTAR DA VOCAÇÃO 

M. Irmãos e irmãs, estamos no Ano Vocacional e neste mês, 

celebramos o Batismo de Jesus. É a Trindade Santa que aqui nos reúne! 

T. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

A. Queremos relembrar o tema e o lema do Ano Vocacional: "Vocação: 

Graça e Missão" e "Corações ardentes, pés a caminho" (cf. Lc 24,32-

33). 

T. Neste ano, somos chamados a renovar o nosso Batismo, nos 

propondo a um maior engajamento na missão. 

M. Enquanto cantamos, façamos memória de nossa vida! Nela, o 

Senhor chama a cada um de nós. Cantemos: 

(sugestão) R. Um dia escutei teu chamado, Divino recado batendo 

no coração. (L. e M.: José Acácio Santana) 

M. Juntos rezemos: 

T. Ó Deus do Universo, força de consolação, quando o vosso Filho 

Jesus mergulhou nas águas do Jordão e o Espírito desceu sobre Ele, 

vós o proclamaste vosso Filho amado. Dai a vossos filhos e filhas, 

renascidos da água e do Espírito Santo, a graça de permanecerem 

sempre na vossa comunhão. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

3. DISCERNIR À LUZ DA PALAVRA 



 

 

M. A Palavra de Deus é força para todo batizado e batizada! Todos 

somos chamados a transmiti-la aos irmãos e irmãs, a fim de que, em 

meio às trevas desse mundo, ela seja luz a nos orientar. Acolhamos com 

alegria a Palavra de Deus: 

T. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

4. EVANGELHO - Mc 1,6-11 (ler na Bíblia Sagrada - Tradução 

Oficial da CNBB) 

 

 

 

5. CULTIVAR NO CORAÇÃO 

M. Irmãos e irmãs, somos convidados a viver na luz que vem do nosso 

Batismo, levando-a aos que vivem imersos nas trevas, para que se 

sintam chamados por Deus a uma vida santa, na graça do Espírito Santo, 

como arautos do Reino de Justiça e de Paz. Por isso, impelidos pela 

Palavra de Deus, compartilhemos como irmãos os seus frutos: 

Para partilhar: 

1. Como batizado(a), tenho sido testemunha na família, na missão e no 

trabalho? 

2. Como vivo a experiência de servo(a) do Senhor? 

3. Por meio do Batismo todos nós somos chamados. O que nos impede 

muitas vezes de dizermos "sim"? 

 

6. LOUVOR 

A. Concluamos nossa partilha louvando o Senhor: 

1. Para nós é um prazer bendizer-te, ó Senhor, celebrar o teu amor por 

Jesus, teu bem querer. (bis) 

2. Pois nas águas do Jordão Cristo é hoje batizado e o mundo iluminado 

viu no céu seu clarão. (bis) 

3. O Espírito desceu eis Jesus, o teu Filho amado, entre nós 

manifestados, Boa-Nova ao povo teu. (bis) 



 

 

4. Finalmente a nossa boca, inspirada por teu Filho e seguindo o seu 

ensino, o teu santo nome invoca. (bis) (L. e M.: Reginaldo Veloso) 

Pai nosso... 

 

7. PRECES 

A. Oremos ao nosso Salvador, que quis ser batizado no Jordão. A cada 

pedido, rezemos: 

T. Ouvi-nos, amado Senhor Jesus. 

L1. Filho amado do Pai, no Jordão se manifestou o mistério da vossa 

vocação como servo de Deus, firmai nossos corações no serviço do 

Reino, nós vos pedimos. 

L2. Filho amado do Pai, pela força do nosso Batismo, abençoai as 

pessoas que se colocam a serviço dos irmãos vocacionados, 

principalmente os marginalizados e rejeitados, nós vos pedimos. 

L3. Filho amado do Pai, abençoai as comunidades, para que, animadas 

pelo Espírito de Cristo, assumam sua missão de anunciar aos pobres a 

libertação, nós vos pedimos. 

A. Concluamos nossas preces com a Oração do Ano Vocacional (ver: 

p. 61). 

 

8. ORAÇÃO CONCLUSIVA  

A. Ó Deus, neste encontro recebemos de vós o mesmo Espírito que 

pairou sobre as águas e revelou ao mundo todo o vosso Filho muito 

amado. Guiados por Ele, recebemos a graça de ouvir sempre a sua voz 

e de viver na intimidade de seu amor. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 

A. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. 

T. Amém. 

A. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 

T. Para sempre seja louvado. 

 

9. CANTO FINAL (sugestão) - Vocação (Pe. Zezinho) 


