ANO VOCACIONAL DIOCESANO - Acolho teu chamado

Este roteiro de oração pode ser utilizado em adorações ao Santíssimo Sacramento, em reuniões de grupos de rua e de partilha da Palavra de Deus, reuniões das pastorais, entre outros.

HORA SANTA VOCACIONAL
A VOCAÇÃO DE ABRAÃO
E A NOSSA VOCAÇÃO
“Vai para a terra que eu te mostrar”

1. CANTO DE ABERTURA

1. O meu coração tem sede de amar / Vim
ao teu encontro ansiosa em Te adorar!
O meu coração tem sede de amar / Vim
ao teu encontro ansiosa em Te adorar
Meu Deus, eu creio e adoro, espero e Te
amo / Por aqueles que não Te amam!
O Céu se faz presente aqui e olhas para
mim / Por que me amas sem igual!

2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no
amor de Cristo.
(Se este momento vocacional se realiza em
uma adoração eucarística,o presidente prepara
a comunidade para acolher o Santíssimo
Sacramento e o expõe com um canto.)

RECORDAÇÃO DA VIDA
RITOS INICIAIS
A. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem
vindos a este encontro, em que nos
reunimos para rezar refletindo sobre a
vocação que recebemos de Deus e nossa
disposição para acolher o que o Senhor
tem para nos comunicar hoje nesta Hora
Santa Vocacional. O personagem Bíblico
que vai caminhar conosco nesta hora
Santa é Abraão, mais conhecido como
nosso Pai na Fé. Vamos nos abrir à graça
de Deus que deseja nos alcançar com
seu amor.

A. Descobrir quem somos é uma viagem,
nos pede para nos movermos e reconhecer
nossa vida como um dom de amor, como
uma promessa de bem e alegria. Mas
em nossa laboriosa vida diária, nem
sempre é fácil reconhecer isto, por isso
meditemos juntos a vocação de Abraão e
confrontemos com o hoje de nossas vidas.
L1. Abraão é o primeiro chamado na
história bíblica: com ele, Deus escolhe ser
o companheiro de viagem de homens e
mulheres com um rosto, um nome e uma
história, uma história muito precisa como a tua.

L2. A Vocação de Abraão
No Capítulo 12 de Genesis encontramos
o relato sobre a vocação de Abraão.
Vocação é um chamado de Deus para
a realização de uma missão e vemos
que Abraão é um vocacionado de Deus,
escuta a voz do Senhor que o chama. O
primeiro convite é para partir da sua terra,
da casa de seus pais, deixar sua família
e partir “para terra que eu te mostrarei”
(Gn 12, 1)
[Sugestão: Neste momento podese entrar com uma concha grande,
símbolo da escuta de Abraão, e cada
um pode realizar um gesto, de colocar
as mãos nos ouvidos em forma de
concha e se perguntar: qual o convite
que Deus me faz?
Breve instante de silêncio e reflexão]
L1. Vocação é uma proposta de Deus a
todos
O ser humano é livre para acolher ou
rejeitar a proposta de Deus. Na história de
Abraão, vemos Deus que revela para ele
o itinerário que deverá percorrer, porém
Abraão também deve fazer o seu próprio
caminho, discernindo o seu próprio
destino.
[momento de silêncio e reflexão: Estou
disposto(a) a responder à proposta
de Deus na minha vida, como o fez
Abraão, confiando na promessa?]
L2. Abraão é homem de fé
Ele não necessita compreender primeiro
para depois crer que era Deus que o
chamava. Não exige provas para lançarse com confiança nas mãos de Deus, e
nele deposita toda a sua esperança. Que
se revela mesmo sem ter toda clareza no
futuro.
L1. A tomada de Consciência de Abraão
De que era Deus que o chamava, não se
deu instantaneamente, miraculosamente,
não é fruto do acaso, há um processo
contínuo de descoberta pessoal e de
amadurecimento de sua própria fé.

3. CANTO

Eu vou/Deixar-me guiar/E me abandonar
no teu querer / Preciso fazer a tua vontade/
Em minha vida.
Para onde eu irei?/Em quem me apoiarei? /
Para onde eu irei?/Em quem me apoiarei?
Eu seguirei, eu irei/Aonde fores, Senhor/
Eu seguirei, eu irei/Aonde fores, Senhor
Tua graça me basta/Teu amor me sustenta
/ Tua graça me basta/Teu amor me sustenta
L1. Abraão tinha os seus próprios planos
Quando ainda vivia na sua casa na Terra
de Ur, já tinha dado um rumo a sua
vida casando-se com Sara (Gn11,30).
Abraão tinha os seus próprios planos...
Somente em Harã, atual Síria, é que ele
vai descobrindo a sua missão como um
chamado de Deus, Harã é onde se dá o
grande acontecimento: o encontro de
Abraão com Deus, encontro transformador.
E você, já teve o grande encontro com
Deus? ou continuará adiando este
encontro, por medo de descobrir?
[Breve momento de silêncio e reflexão]

DEUS NOS FALA
A. A Palavra de Deus não é ultrapassada,
mas se torna vida aqui hoje e é capaz de
nos conduzir no caminho de fé. Ouçamos
com atenção, os seus ensinamentos.

4. PRIMEIRA LEITURA (Gn 12,1-9)

L2. O Senhor disse a Abrão: “Deixa tua
terra, tua família e a casa de teu pai e vai
para a terra que eu te mostrar. Farei de ti
uma grande nação; eu te abençoarei e
exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte
de bênçãos. Abençoarei aqueles que te
abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que
te amaldiçoarem; todas as famílias da terra
serão benditas em ti”. Abrão partiu como
o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele.
Abrão tinha setenta e cinco anos, quando
partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e
Ló, filho de seu irmão, assim como todos
os bens que possuíam e os escravos que

tinham adquirido em Harã, e partiram
para a terra de Canaã. Ali chegando,
Abrão atravessou a terra até Siquém,
até o carvalho de Moré. Os cananeus
estavam então naquela terra. "Em seguida,
partindo dali, foi para a montanha que
está ao oriente de Betel, onde levantou a
sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Hai
ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao
Senhor, e invocou o seu nome. Continuou
depois sua viagem.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
(Momento de silêncio e contemplação)

5. REFLEXÃO

L3. No encontro com Deus, o homem
encontra a si mesmo, constrói sua
identidade e se torna um dom para os
outros.
Se descobre amado e compreendido, sem
nenhum mérito particular, acompanhado
e sustentado pela Palavra que interroga,
mas que antes de tudo permite a viagem
da vida, prometendo o melhor caminho
para cada um. Também será necessário
partir? Absolutamente sim, para poder
acolher o novo e realmente confiar-se a
Deus e suas promessas de Bem para todos.
L3. Vamos refletir:
1. Qual seria minha reação diante desta
palavra ouvida: “Deixa a tua terra”?
2. Quais boas promessas eu sinto na
minha vida?
3. Como sinto que esta Palavra de Deus
penetra em meu coração e na minha vida?
(Sugestão: neste momento pode
haver uma breve partilha)

6. PRECES DA COMUNIDADE

P. Confiantes no amor misericordioso do
Senhor, apresentemos a Ele as nossas preces.
L3. Senhor, ensinai o vosso povo a viver
a solidariedade e a fraternidade cristã
universal, construindo caminhos de paz.
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

L3. Senhor, fortalecei o clero, os religiosos
e religiosas, consagrados e consagradas,
missionários e missionárias e todo o
povo que escolhestes para anunciar teu
reino, para que, com a mesma fé de
Abraão, possam sempre confiar em suas
promessas. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L3. Senhor, abençoai e iluminai as
famílias, para que possam continuar
cultivando e fazendo crescer o amor e a
fé, sendo berço para todas as vocações.
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L3. Senhor, acompanhai os passos dos
nossos jovens e crianças, para que tenham
discernimento e aprendam a fazer as
escolhas, segundo a vossa vontade, sem
medo de se arriscar para encontrar a Ti.
Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L3. Em união com toda a nossa diocese e
toda Igreja, rezemos juntos:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes
os apóstolos a vos seguirem, / continuai
a passar pelos nossos caminhos, / pelas
nossas famílias, / pelas nossas escolas, /
e continuai a repetir o convite / a muitos
dos nossos jovens. / Dai coragem às
pessoas convidadas. / Dai força para que
vos sejam fiéis / na missão de apóstolos
leigos, / sacerdotes, / diáconos, / religiosos
e religiosas, / para o bem do Povo de Deus
/ e de toda a humanidade. Amém!
[Oração de São Paulo VI]
P. Pai de amor e de bondade, ouvi e
atendei esses nossos pedidos para que
alcancemos, por vossos dons, os bens
eternos. P.C.N.S.
T. Amém.

MOMENTO MARIANO
A. Peçamos a Maria, a Mulher da fé e Mãe
das Vocações que soube moldar seu filho,
homem repleto de audácia e esperança,
pronto para responder Sim a Deus e
com o coração totalmente voltado para
as coisas do Reino, que Ela também nos

ensine e nos ajude a caminhar nos passos
do seu filho Jesus e nos dê essa ternura e
cuidado com as coisas do Pai.
T. Salve Rainha, Mãe de misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa, salve! A
vós bradamos os degradados filhos de Eva.
A vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas. Eia pois advogada
nossa, esses vossos olhos misericordiosos
a nós volvei. E depois deste desterro,
mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso
ventre. Ó clemente! Ó piedosa! Ó doce
sempre Virgem Maria!
Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo. Amém.

6. CANTO

1. Maria de Nazaré, Maria me cativou, /
fez mais forte a minha fé / e por filho
me adotou. / Às vezes eu paro e fico a
pensar, / e, sem perceber, me vejo a rezar
/ e meu coração se põe a cantar / pra
Vigem de Nazaré: / Menina que Deus
amou e escolheu / pra mãe de Jesus, o
Filho de Deus. / Maria que o povo inteiro
elegeu / Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe
de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro
amor. / Igual a você, ninguém, / Mãe
pura do meu Senhor. / Em cada mulher
que a terra criou, / um traço de Deus
Maria deixou, / um sonho de Mãe Maria
plantou, / pro mundo encontrar a paz. /
Maria que fez o Cristo falar. / Maria que
fez Jesus caminhar. / Maria que só viveu
pra seu Deus. / Maria do povo meu.

BÊNÇÃO E ENVIO
A. E encerrando esse momento de
Adoração, Agradeçamos a oportunidade
de adorar o Senhor, de falar para ele os
nossos segredos mais profundos e selar o
nosso pacto de amor. Como Abraão, nos
comprometemos a escutar, ter fé, sonhar

e abraçar os sonhos e projetos de Deus
Pai, porque eles nunca fracassam, e é a
melhor escolha que podemos fazer na
vida. Cantemos:

7. BÊNÇÃO FINAL E ENVIO

(Se este momento vocacional se realiza em
uma adoração eucarística, o presidente dá
a bênção com o Santíssimo Sacramento.)

CANTO

1. Se tu inflamas o meu coração / Se tu
somente és a minha razão/De viver e
amar / Em tuas mãos minha vida está
/ Teu coração é onde eu quero morar/
E unir-me em amor/ Como um fogo
abrasador/
Inflama, faz subir tuas centelhas de amor
/ Em chamas do teu coração aberto, meu
Senhor / Inflama, faz subir tuas centelhas
de amor / Em chamas do teu coração
aberto, meu Senhor
2. Seja adorado pra sempre, Senhor /
Quero te amar como amado eu sou/
E em louvor me darei / Tua vontade, a
minha, uma só/ Teu coração e o meu
seja um só / Movimento de amor como
fogo abrasador
Pai-nosso...
P. Deus, Pai de misericórdia,que enviou
ao mundo a sua Palavra pelo seu Espírito
nos conduz à verdade plena, faça com
que acolhamos Teu chamado e nos torne
mensageiros do Evangelhoe testemunhas
do seu amor no mundo.
T. Amém!
P. Que Deus nos abençoe, proteja e nos
guarde. Em Nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Para sempre seja louvado!
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