
 

 

Celebrações mensais vocacional  

Para as comunidades e grupos 

FEVEREIRO 

“Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis” (Mc 3,13). 

TEMA:  A VIDA CONSGRADA 

1. REFRÃO  

Brilhe a vossa luz, brilhe sempre. Sejam luminosas vossas mão e a mente. Brilhe a vossa 

luz! (4x) 

 

2. DESPERTAR A VOCAÇÃO 

A. "A Vida Consagrada, profundamente arraigada nos exemplos de Cristo Senhor, é um 

dom de Deus à sua Igreja, por meio do Espírito" (João Paulo II, Vita Consecrata, n. 1). 

Com alegria, elevemos nossa oração ao Senhor pelo dom que cada consagrado e 

consagrada é na construção do Reino de Deus e na defesa da vida. Saudemos o Deus 

Trindade, fonte e origem de toda vocação, cantando: 

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

L1. Sob a luz do Senhor, "a vocação aparece realmente como um dom de graça e de 

aliança, como o segredo mais belo e precioso da nossa liberdade" (Documento Final do 

Sínodos dos Jovens, n. 78). O Senhor necessita de homens e mulheres de corações abertos 

à novidade divina e pés que se coloquem a caminho, que reconheçam, nas suas palavras e 

gestos, o jeito certo de falar de Deus. 

L2. A vocação nasce do Coração de Deus e habita como um dom no coração daqueles que 

se deixam tocar pela voz do Senhor que chama 

"Vinde e vede!", e ao qual respondem com fidelidade e alegria. Nesta celebração da Vida 

Consagrada, queremos renovar o chamado que Deus fez a homens e mulheres de fé que 

continuam a ser no mundo um sinal credível de sua presença. 

T. A luz da Palavra do Senhor nos apresenta a proposta do amor e, enquanto 

anunciadores(as) dessa Palavra, somos interpelados(as) a nos alegrar com o dom da 

nossa vocação e, sem medo, nos colocar a caminho em favor do mundo, a fim de 

testemunhar o encontro com o Cristo Ressuscitado. 

L3. Como discípulos(as), somos chamados(as) a acolher o convite de Jesus como graça, a 

retomar o caminho, reconhecendo a luz e a força da resposta vocacional que dá sentido à 

vida e enche os nossos corações de alegria. 

T. Senhor da Messe, que chamastes homens e mulheres para vos seguirem, confirmai 

em cada consagrado e consagrada a alegria do primeiro amor, a fim de que sejam 

fiéis testemunhas das vossas maravilhas. 

L4. Deus escolheu um tempo, um lugar e chamou cada um e cada uma, com seu jeito de 

ser, para partilhar seu projeto de amor. Cada resposta é um fio de salvação que perpassa 

toda a humanidade. 



 

 

 

3. CANTO - Hino do Ano Vocacional (ver: p. 62) 

 

4. DISCERNIR À LUZ DA PALAVRA 

M. "A Sagrada Escritura nos leva a ler o mistério da vocação como uma realidade que 

marca a própria vocação de Deus. Deus criou mediante a sua palavra, que "chama" à 

existência e à vida, e depois "distingue" do caos indefinido, imprimindo no cosmos a 

beleza da ordem e a harmonia da diversidade" (Documento Final do Sínodo dos Jovens, n. 

79). 

5. CANTO (sugestão) - Buscai primeiro o Reino de Deus (Mons. Jonas Abib) 

 

6. EVANGELHO - Mc 3,13-19 (ler na Bíblia Sagrada - Tradução Oficial da CNBB)  

(Momento de silêncio - ressonância da Palavra) 

 

CULTIVAR NO CORAÇÃO 

M. "Jesus constituiu os doze para estarem com ele e para enviá-los a proclamar". Jesus dá 

um novo sentido à missão da Igreja, povo de Deus. Mais que figuras individuais, os Doze 

são convidados a viver a coletividade. A palavra é um convite a viver a sinodalidade, a 

assumir nossa vocação como discípulos missionários de coração aberto e pés a caminho, 

capazes de nos dispormos a subir o monte com aquele que é o centro de toda vocação e 

missão: Jesus Cristo. 

L1. O Papa Francisco nos lembra de que a vocação nasce da oração e só pode dar frutos 

na oração. No Evangelho, depois de subir a montanha, lugar do encontro com Deus, Jesus 

chamou os que Ele quis para ficarem com Ele e enviá-los em missão. É um desejo do 

Coração do Senhor que estejamos perto dele e compartilhemos da sua estrada. 

T. Somente aquele que escuta a Palavra de Deus é capaz de abrir os olhos à luz da fé 

e reconhecer a vocação como um dom de graça e de aliança como o segredo mais 

belo e precioso da nossa liberdade 

(Documento Final do Sínodo dos Jovens, n. 78). 

L2. O chamado que o Senhor faz a todo consagrado e a toda consagrada é de estreitar os 

laços da filiação, fazendo deles centelhas no mundo. Assim, chamou os Doze e continua a 

chamar as Anas e Antônios, Júlias e Cristianos, Daianes e Franciscos para segui-lo. Ele 

nos quer perto de si e dos irmãos. Principalmente dos que mais precisam. 

 

7. PARA REFLETIR 

1. Faço memória do meu chamado? Como ele alimenta minha caminhada? 

2. Como realizo hoje a missão de Jesus que também é minha? Meu coração arde por ela? 

3. Como a Vida Religiosa Consagrada está sendo graça e dom no mundo atual em nossas 

galileias? 

(Breve momento de silêncio para interiorização) 

 

 



 

 

 

COLOCAR-SE A CAMINHO 

8. PRECES 

M. Irmãos e irmãs, a nossa vocação é iniciativa do próprio Cristo. A missão de anunciar a 

Boa-Nova do Reino se concretiza na profunda intimidade com o Senhor, que nos chama 

pelo nome para testemunharmos juntos e juntas a vocação como dom, graça e missão. 

Como comunidades de vocacionados e vocacionadas, rezemos após cada pedido: 

T. Dai-nos, Senhor, corações abertos para acolher o vosso chamado como dom e 

graça, a serviço da missão. 

L1. Pela Santa Mãe Igreja, para que continue sendo no mundo um sacramento de salvação 

para toda a humanidade e que cada batizado se sinta interpelado pelo chamado à sua 

missão, rezemos: 

L2. Pelo Papa Francisco, para que continue sendo fiel a Cristo, o Bom Pastor, sendo 

instrumento da profecia e do amor misericordioso para com os preferidos de Deus, 

rezemos: 

L3. Pela Vida Religiosa Consagrada, chamada a realizar na Igreja e na sociedade a missão 

de anunciar o Evangelho, para que continue sendo luz a dissipar as trevas da injustiça, da 

guerra e da indiferença, rezemos: 

L4. Pelas famílias, primeiras comunidades de fé, sinais e expressão do amor de Deus, 

chamadas a viverem a alegria do Evangelho na vida cotidiana, para que gerem novas e 

generosas vocações para a Igreja, rezemos: 

L5. Pelos leigos e leigas, chamados a redescobrir o sentido da vocação de cristãos 

batizados e, na profunda experiência do encontro com Jesus, sejam verdadeiros 

missionários apaixonados pelo anúncio da verdade, na vivência do mistério da graça, 

rezemos: 

(Preces espontâneas) 

 

9. ORAÇÃO CONCLUSIVA 

M. Ó Deus, fonte de todo bem, que continuais a chamar homens e mulheres para o 

seguimento do vosso amado Filho, fazei com que cada consagrado e consagrada seja luz a 

iluminar e dissipar as trevas deste mundo e que, renovados por vosso amor, não se cansem 

de levar a Boa-Nova e revelar a vossa face de Pai a todas as pessoas. Por Cristo Nosso 

Senhor. 

T. Amém. 

M. Finalizando nosso momento de partilha e oração, rendemos graças a Deus pelo dom da 

vocação, renovando a nossa pertença ao Senhor. 

A. Concluamos nossas preces rezando:  

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

 


