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APRESENTAÇÃO

 Queridos irmãos e Irmãs,

 Neste mês de agosto somos convidados a rezar pelas vocações e este ano 
teremos em mãos este livrinho que nos ajudará na oração e na reexão. Todo 
batizado e batizada, desde que recebeu o sacramento que nos torna membros 
da Igreja e foi ungido com o crisma sagrado, tem que assumir o chamado que 
Deus lhe fez e viver como testemunha do Reino. Por isso é necessário que cada 
um e cada uma descubra a sua vocação e a assuma como compromisso de fé. 

 Na Igreja todas as vocações são importantes; a vida matrimonial, a vida 
religiosa, o ministério ordenado. São vocações diferentes, mas todas são para 
que testemunhemos e vivamos os valores do Reino de Deus no meio da 
humanidade. Para cada um e cada uma, a melhor vocação é aquela a que 
Deus nos chamou. 

 Que este mês nos ajude a viver com alegria e delidade a nossa vocação e 
para os jovens seja uma oportunidade de descobrir o chamado de Deus em 
suas vidas.

Dom Adriano Ciocca Vasino
Bispo de São Félix do Araguaia

 

Porto Alegre do Norte, 01 de agosto de 2022
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LEMBRETE

 A proposta do Mês Vocacional 2022 é anunciar a verdade de que 
Cristo vive. “Nós somos suas testemunhas, a exemplo de Maria Madalena no 
Evangelho, e a nossa missão como Igreja é anunciar a todo mundo que Cristo 
está vivo e que nós vimos o Senhor, experimentamos a sua presença, 
experimentamos que ele caminha conosco, fala conosco, que o seu amor é 
maior do que a própria morte”. E para bem celebrar esses 5 Encontros, é 
importante: 

Ÿ Quem for coordenador ou coordenadora do encontro, leia o texto antes, 
com atenção em cada detalhe; 

Ÿ Cuidar com muito carinho do espaço celebrativo, prestar atenção nos 
elementos de cada dia, pois eles nos ajudam a sensibilizar parar melhor 
celebrar;

Ÿ Acolher com atenção cada pessoa que chega para celebrar, tomando os 
devidos cuidados, já que infelizmente ainda estamos vivendo a pandemia; 

Ÿ Marcar com antecedência o texto bíblico na Bíblia; 

Ÿ Organizar o encontro denindo a função e as leituras com os participantes;

 Que esse subsídio seja um caminho motivador para o nosso despertar 
vocacional, e como nos diz o Papa Francisco, «É isto mesmo que as vocações 
tendem a fazer: gerar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deseja moldar 
corações de pais, corações de mães: corações abertos, capazes de grandes 
ímpetos, generosos na doação, compassivos para consolar as angústias e rmes 
para fortalecer as esperanças.»
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Espaço celebrativo: Bíblia, vela, fotos de reunião de famílias, de casamentos, festas e 
outros momentos celebrados em família.
 

REFRÃO MEDITATIVO:  
- Pela graça de Deus, sou o que sou.
  Sou o que sou, pela graça de Deus!
 

ABERTURA
De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso.
 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
  Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
 

- Seu amor por nós, rme para sempre. (bis)
  Sua delidade dura eternamente. (bis)
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
  Povo vocacionado, a Deus louvação! (bis)
 

- O Senhor acolhe nossa vocação, (bis)
  O seu chamado hoje, é nossa missão! (bis)
 

Acolhida
A dona ou o dono da casa acolhe a comunidade , desejando um bom encontro celebra�vo. 

RECORDAÇÃO DA VIDA
   “O Evangelho lembra-nos que os lhos não são uma 
   propriedade da família, mas espera-os o seu caminho 
   pessoal de vida. Se é verdade que Jesus Se apresenta 
   como modelo de obediência a seus pais terrenos, 
   submetendo-Se a eles (cf. Lc 2, 51), também é certo 
   que Ele faz ver que a escolha de vida do lho e a sua 
   própria vocação cristã podem exigir uma separação 
para realizar a entrega de si mesmo ao Reino de Deus (cf. Mt 10, 34-37; Lc 9, 59-
62).” (Amoris Lae��a, 18)
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1º ENCONTRO
 

SER FAMÍLIA,
ABENÇOADA VOCAÇÃO
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Em um mundo neoliberalista onde na maioria das vezes os pais trabalham em 
jornada exaustivas de trabalho para poder prover o sustento, ou alguns 
trabalham muito para acumular riquezas, percebemos o abandono dentro 
dos lares. Lares esses, que as vezes não falta nada de material, mas falta tempo 
para o diálogo, falta tempo para sentar com os lhos, faltam os ensinamentos 
necessários para que eles cresçam em um ambiente familiar acolhedor. 
Um ambiente que mostre as possibilidades e os caminhos que pode percorrer 
para se tornar um ser humano pleno e feliz. Muitas vezes a educação dos lhos 
é transferida aos outros. Ser família é uma vocação, na qual temos que nos 
dedicar, cuidar, orientar e ensinar os caminhos de fé, de vida e de amor, para 
que cada um faça a sua escolha de vida, pautada na dignidade humana e 
entrega de si. 

HINO

1. É no campo da vida que se esconde o tesouro.
Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha.
É presente de Deus, é o céu já aqui,
O amor mora ali e se chama família.

Como é bom ter a minha família, como é bom!
Vale a pena vender tudo o mais para poder comprar.
Esse campo que esconde o tesouro, que é puro dom,
É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.

2. Até mesmo o céu desejou ser família
Para que a família desejasse ser céu.
Nela se faz a paz no ouvir, no falar,
E na arte de amar, o amargor vira mel.
 

SALMO 84 (83)
   «Senhor, é bom carmos aqui. Se queres, vou fazer 
   aqui três tendas" (Mt 17,4).

   Com o cân�co dos peregrinos an�gos a Jerusalém, 
   cantemos nosso desejo de habitar com o Senhor, na 
   certeza de sermos apoiados por ele.
 

O passarinho encontrou, agasalho pra seus pequeninos,
o teu altar, ó Senhor, é abrigo pros teus peregrinos!

1. Como é boa a tua casa, como é bom morar contigo,
   por ti suspira a minh'alma, meu coração, ó Deus vivo!
   Encontrou a andorinha, ninho para os seus lhotes,
   o teu altar, tua casa, eu encontrei, ó Deus forte!
   Bem felizes os que moram, no limiar de tua casa,



2. Bem feliz quem acha em ti, força para caminhar,
   passando por terra seca, em fontes vai transformar. 
   Tuas bênçãos vão chover, tudo vai virar jardim...
   Passando sempre mais fortes, em Sião vão ver Deus enm!
   Senhor Deus onipotente, ouve a prece do teu Cristo,
   repara, ó Deus, nossa força, pra face do teu ungido!

3. Pois um dia em tua casa, vale mais que mil lá fora, 
   a conviver com perversos, prero estar à tua porta! 
   O Senhor é sol e escudo, graça, glória e alegria,
   aos seus nenhum bem sonega, feliz quem nele cona!
   Glória ao Deus que nos acolhe, glória ao Cristo salvador, 
   e glória ao Santo Espírito, do povos terno louvor! 

Acolhida da Palavra

Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta Palavra que nos guia. 
Vamos ouvir esta Palavra que nos guia.

EVANGELHO: Lc 10,38-42
 

   PARTILHA DA PALAVRA
   Nessa passagem vemos Jesus sendo bem acolhido no 
   seio de uma família no vilarejo de Betânia. Para 
   Marta, bem recebê-lo, era estar com a casa limpa, 
   com todos os afazeres em dia, cumprindo as suas 
   obrigações. Para Maria, estar disponível para ouvir o 
   que o Mestre tem a nos ensinar é a forma que ela 
escolheu para fazer a acolhida. A escuta da palavra de Jesus, não tira a pessoa 
da ação, mas dá novo sentido e orienta para as escolhas que queremos fazer.
Cada casa é composta por pessoas que trazem expressões, gostos, dons e 
talentos que compõe o espaço familiar. Cada família é única e essa 
composição familiar tem que fazer com que cada indivíduo possa crescer, 
através da história, de exemplos, das conquistas e também das diculdades 
que cada um venha enfrentar, sem perder o compromisso e a coletividade 
familiar. 
A Exortação Apostólica Amoris Laetitia do Papa Francisco, diz que: «há que 
considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado 
que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da 
família como uma ilha, fazendo prevalecer, em certos casos, a ideia dum 
sujeito que se constrói segundo os seus próprios desejos assumidos com caráter 
absoluto» (33), por isso temos que respeitar cada indivíduo e construir juntos os 
caminhos da fé, da vida e do amor, pois é no seio familiar que é despertada a 
vocação de cada um e de cada uma.

8



9

1. O que mais nos chamou atenção no texto bíblico? Por quê?
2. Como família, o que temos feito para valorizar as vocações?
3. Quais são os maiores desaos que encontramos nas famílias hoje? 

PRECES

   Conando na misericórdia do Senhor, a Ele 
   entregamos nossos pedidos:

   Senhor, fortaleça nossa vocação!

   1. Que a família seja sempre espaço aberto para 
   despertar as vocações, te pedimos!
2. Que as crianças se encantem com o prazer do encontro e a alegria do 
Evangelho, te pedimos!
3. Que os jovens sejam chama do ardor missionário em nossas comunidades, 
te pedimos!
4. Que os casais sejam força que animam o seu matrimônio e toda a sua 
vida, te pedimos!
5. Que as famílias façam da Palavra de Deus, um caminho de 
discernimento vocacional, te pedimos!

     Preces espontâneas 

Pai nosso… pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

GESTO DE CONVERSÃO
- Pensando no que é importante em nossas famílias, propomos que esta 
semana, os pais, mães e lhos reservem 15 minutos juntos, para conversar sobre 
o que é importante para a nossa família. Que esse encontro seja proveitoso, 
valorizando a palavra de cada um da casa.
No próximo encontro vamos partilhar as experiências.
 

ORAÇÃO
Deus, Fonte de Vida e Verdade, Tu que sempre nos guiaste como pai/mãe de 
bondade. Nos congregue como única família humana e continue iluminando 
nossos passos, para construir e habitar o teu Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém!
 

BÊNÇÃO
O Deus de ternura e compaixão, abençoe nosso caminhar de lhos e lhas. 
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
- Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 
 

SAIDEIRA
Pág. 26
 



Espaço celebrativo: Bíblia, vela, post ou fotos de Jesus Cristo, do Papa Francisco, de 
Bispos, do dom Adriano, dos padres e diáconos.
 

REFRÃO MEDITATIVO:  
- Pela graça de Deus, sou o que sou.
  Sou o que sou, pela graça de Deus!
 

ABERTURA
De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso.
 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
  Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
 

- Seu amor por nós, rme para sempre. (bis)
  Sua delidade dura eternamente. (bis)
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
  Povo vocacionado, a Deus louvação! (bis)
 

- O Senhor acolhe nossa vocação, (bis)
  O seu chamado hoje, é nossa missão! (bis)
 

Acolhida
A dona ou o dono da casa acolhe a comunidade , desejando um bom encontro celebra�vo. 

RECORDAÇÃO DA VIDA
   Hoje vivemos numa sociedade profundamente 
   marcada por diversas crises. Estas crises também 
   inuenciam no interior da Igreja. Como percebemos a 
   falta de vocações para ser padre hoje é grande. Mais 
   não podemos cair no desanimo e na desilusão é 
   necessário seguir em frente com alegria e esperança. 
   No dia 8 de março de 2020, o Papa Francisco disse: 
«Mais do que uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada 
gratuita do Senhor» (Carta aos Presbíteros, 4/VIII/2019); por isso conseguiremos 
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SER MINISTRO 
ORDENADO,

ARDENTE VOCAÇÃO
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descobri-la e abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber 
reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida.
Quando somos chamados a deixar a nossa casa, família que é um ambiente 
seguro para abraçar a vocação sacerdotal – como o matrimônio, o sacerdócio 
ordenado, a vida consagrada – muitas vezes a primeira reação é constituída 
pelo «fantasma da incredulidade»: não é possível que esta vocação seja para 
mim; trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que 
o Senhor pede isto? 

HINO

1. Um dia escutei teu chamado
Divino recado batendo no coração.
Deixei deste mundo as promessas
E fui bem depressa no rumo da tua mão.

Tu és a razão da jornada
Tu és minha estrada, meu guia, meu m
No grito que vem do teu povo
Te escuto de novo, chamando por mim.

2. Os anos passaram ligeiro
Me z um obreiro do reino de paz e amor.
Nos mares do mundo navego
E às redes me entrego, tornei-me teu pescador.
 

SALMO 119 (118)
   "Não vim para abolir a Lei, mas para levá-la à 
   perfeição" (Mt 5,17).

   No tempo em que o povo de Israel perdeu sua 
   independência, o que manteve sua unidade foi o amor 
   à Lei de Deus. Retomando hoje esta meditação sobre a 
Lei de Deus, peçamos a graça de obedecermos ao Senhor.
 

Quanto eu desejo os teus preceitos,
por tua justiça reanima os teus eleitos! (bis)

1. Mostra o caminho, ó Senhor, dos teus mandados,
qual recompensa quero sempre observá-los...
- Vem ensinar-me a cumprir tua vontade,
de coração a tornarei realidade!

2. Vem conduzir-me no caminh' dos mandamentos
aí está todo esse meu contentamento...
- pros teus desejos reconduz meu coração,
que não se volte para outra ambição!



3. Livre meus olhos de enxergar o que é vão,
com tua Palavra dá-me vida e animação!
- Cumpre as promessas que a teu servo tu zeste,
que desde sempre a teus éis já prometeste.

4. Manda pra longe todo insulto que me assusta,
pois tuas normas são tão boas e tão justas...
- São teus preceitos que meu coração cobiça,
vem dar-me vida, realiza tua justiça! 

5. Sol da justiça, Jesus Cristo, meu Senhor,
  tu és do Pai a glória, o brilho, o esplendor...
-  Os corações com teu Espírito iluminas,
  o teu caminho de verdade e vida ensinas! 

Acolhida da Palavra

Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta Palavra que nos guia. 
Vamos ouvir esta Palavra que nos guia.

EVANGELHO: Lc 24,28-32
 

   PARTILHA DA PALAVRA
   É interessante notar no texto que Jesus não se 
   apresenta como o Ressuscitado, mas deixa que os 
   discípulos descubram por si mesmo quem é Ele. É de 
   suma importância que nosso processo evangelizador 
   ajude e permitam que nossas comunidades 
   descubram o valor da Eucaristia que nos alimenta e 
fortalece na missão de anunciadores do Reino de justiça, paz e amor. 
É importante se dá conta que a vocação nasce no seio da família e dentro da 
comunidade, a partir da leitura atenta e meditativa da Palavra de Deus. Que 
esta mesma Palavra assume a nossa humanidade e se oferece em sacrifício e se 
torna pão para nos alimentar e fortalecer na caminhada. É importante que 
nós saibamos acolher as pessoas que manifestam suas dúvidas e inquietações a 
respeito do chamado que Deus nos faz. É necessário acompanhar orientar e 
animar para que se faça um discernimento que ajude a estas pessoas a 
descobrir a que estado de vida Deus as convida a abraçar. Pois o abraçar uma 
vocação implica a saber fazer renúncias que tal estado de vida o provoca a 
viver como sinal de entrega e generosidade. Pois, o testemunho convicto e 
pessoal atraí mais do que muitos discursos. Hoje mais do que nunca é necessário 
deixar o coração abrasar de amor pelo Reino e pela humanidade. 

1. O que mais nos chamou atenção no texto bíblico? Por quê?
2. Em nossas comunidades conversamos, motivamos e rezamos para que 
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surjam vocações para a vida sacerdotal?
3. Você já pensou em ser ou gostaria de ter um padre ou uma freira na sua 
família? Por quê? 

PRECES

   Animados pelo ardor vocacional, como discípulos 
   missionários, supliquemos ao Senhor:

   Senhor, envia-nos!

   1. 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 de nossos jovens. Nós te suplicamos!
2. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam éis 
como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o 
bem do Povo de Deus e de toda a humanidade. Nós te suplicamos!
3. Ensina-nos Senhor, que que somos comunidades vocacionadas para te 
servir nos irmãos e irmãs. Para que teu Reino se faça presente no meio de 
nós. Nós te suplicamos!
4. Olha Senhor para nossa Prelazia de São Félix do Araguaia e vem em 
nosso auxílio de discípulos e discípula do teu Reino. Nós te suplicamos!

     Preces espontâneas 

Pai nosso… pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

GESTO DE CONVERSÃO
- Como foi a experiência dos 15 minutos em família? Vamos partilhar?
- Sempre é bom e recomendável rezarmos pelas vocações, e assim vamos 
descobrindo a alegria de ser uma comunidade vocacional e ministerial. Nessa 
semana faça uma visita ao padre ou ao diácono de sua comunidade. Sente 
com ele e converse como foi o seu processo vocacional.
 

ORAÇÃO
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossa 
comunidade para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que 
desejam dedicar-se ao Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
 

BÊNÇÃO
Deus, fonte de todas as vocações, nos envie para anunciar o teu Reino. 
- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
- Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 
 

SAIDEIRA
Pág. 26



Espaço celebrativo: Bíblia, vela, cruz, flores e sandálias, fotos das religiosas e 
religiosos que já trabalharam em sua comunidade.
 

REFRÃO MEDITATIVO:  
- Pela graça de Deus, sou o que sou.
  Sou o que sou, pela graça de Deus!
 

ABERTURA
De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso.
 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
  Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
 

- Seu amor por nós, rme para sempre. (bis)
  Sua delidade dura eternamente. (bis)
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
  Povo vocacionado, a Deus louvação! (bis)
 

- O Senhor acolhe nossa vocação, (bis)
  O seu chamado hoje, é nossa missão! (bis)
 

Acolhida
A dona ou o dono da casa acolhe a comunidade , desejando um bom encontro celebra�vo. 

RECORDAÇÃO DA VIDA
   Esta é uma vocação especial e está a serviço da vida 
   como as demais. Mas, tem uma nota particular de 
   estar nos lugares onde poucos querem estar, e ser 
   presença de Deus no meio da comunidade. Em geral 
   cada carisma tem uma espiritualidade própria 
   recebida como inspiração do mesmo Espírito de Deus 
   aos fundadores e fundadoras das Congregações 
religiosas. Cada carisma nasce de uma necessidade particular e vai se 
atualizando em cada época para continuar respondendo aos apelos do 
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3º ENCONTRO

SER RELIGIOSA 
E RELIGIOSO,

PRECIOSA VOCAÇÃO
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Espírito.
Vamos lembrar de todas as consagradas/os que trabalham em nossas 
comunidades como as irmãs de São José de Chambéry, Missionárias da 
Sagrada Família, Franciscanas de São José, Missionários Redentoristas, 
Mensageiras do Amor Divino, Claretianos, Agostinianos, Instituto Ancilas do 
Menino Jesus, Escravas da Imaculada Menina, Irmãs de Santa Cruz, Carmelitas 
de Vedruna e tantos outros e outras que já passaram por este solo sagrado. 

HINO

1. O Senhor me chamou a trabalhar
A messe é grande; a ceifar
A ceifar o Senhor me chamou
Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou!

Vai trabalhar pelo mundo afora
Eu estarei até o m contigo
Está na hora, o Senhor me chamou
Senhor, aqui estou! Senhor, aqui estou!

2. Dom de amor é a vida entregar
Falou Jesus e assim o fez
Dom de amor é a vida entregar
Chegou a minha vez. Chegou a minha vez.

3. Teu irmão à tua porta vem bater
Não vais fechar teu coração
Teu irmão a teu lado vem sofrer, 
vai logo socorrer.  vai logo socorrer. 

SALMO 45 (44)
   "Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro"  
   (Ap 19,9).

   Lembrando o cân�co do casamento de um rei com uma 
   princesa estrangeira, celebremos a aliança que Deus 
   fez conosco, representada como relação de casamento.
 

   De alegria vibrei no Senhor,
   pois vestiu-me com sua justiça, 
   adornou-me com jóias bonitas,
   como esposa do rei me elevou. (bis)

1. Transborda o meu coração  de todos és o mais belo,
   em belos versos ao rei,  a graça desabrochou
   um poema, uma canção     em teu semblante, em teus lábios,
   c'o a língua escreverei:  pra sempre Deus te abençoou.



2. Valente, forte, herói,   Lutas com arma e poder,
   pela verdade a lutar,   o inimigo a correr,
   a justiça a defender,   eterno é teu trono, ó Deus,
   vitorioso serás.      é retidão a valer!

3. Amas, ó rei, a justiça,   Os mais suaves perfumes
   odeias sempre a maldade;  as tuas vestes exalam;
   com o óleo da alegria   no teu luxuoso palácio
   ungiu-te o Deus da verdade.  belos acordes te embalam! 

4. Princesas são tuas damas,   "Escuta, ó lha, atenção! 
   a mãe-rainha lá está   O rei de ti se encantou,
   toda de ouro adornada,  esquece os teus, tua casa,
   à sua direita a pousar...  adora o rei, teu Senhor!" 

Acolhida da Palavra

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar, 
ela é luz e verdade, precisamos acreditar!

LEITURA: Jr 1,4-10
 

   PARTILHA DA PALAVRA
   Este texto nos apresenta a singeleza e gratuidade do 
   adolescente Jeremias e sua pronta resposta a Deus. 
   Mesmo em meio as dúvidas e inseguranças. Talvez 
   sejam as dúvidas e incertezas que os jovens tenham 
   hoje no momento de decidir se dão ou não um passo 
   vocacional e decisivo em suas vidas. Sabemos que 
apesar de nossas fraquezas é o Senhor que nos escolhe, consagra e envia em 
missão. Em ocasiões seremos sinal até de contradição diante dos desaos que a 
sociedade nos propõe.
Na mensagem dirigida à Vida Consagrada, em discurso aos éis da Diocese de 
Roma, em 18 de setembro de 2021, o Papa Francisco explica que se trata, 
sobretudo, “de um caminho que interpela cada comunidade vocacional no 
seu ser, expressão visível de uma comunhão de amor, reexo da relação 
trinitária, de sua bondade e de sua beleza, capaz de suscitar novas energias 
para nos confrontarmos concretamente com o momento atual”. “Se voltarmos 
ao nosso chamado vocacional, reencontraremos a alegria de sentir e fazer 
parte de um projeto de Amor para o qual outros irmãos e irmãs, antes de nós e 
conosco, colocaram a própria vida à disposição”. 

1. O que mais nos chamou atenção no texto bíblico? Por quê?
2. Você se sente tocado a fazer esta experiência que Jeremias aceitou fazer?  
Sim, como? Não, por quê?

16



17

3. O que mais nos chama a atenção no trabalho e serviço das religiosas e 
religiosos que passaram ou que estão em nossa comunidade? 

PRECES

   Bendigamos ao Pai, que olha pelo nosso povo e 
   acolhe as vocações dedicadas ao serviço:

   Bendito sejas, Senhor!

   1. Senhor, continuas a chamar no meio de nossas 
   comunidades muitas vocações para servir a vossa 
   Igreja!
2. Senhor, envia a cada a cada família religiosa uma primavera de 
vocações para continuarem sendo testemunhas do Reino!
3. Olha Senhor, para nossas famílias e ajuda-as na sua missão de santuário 
da vida!
4. Ilumina Senhor, a vida da juventude para que continue sendo 
testemunhas do Reino e se abram ao chamado de Deus em suas vidas!
5. Olha Senhor, para nossas comunidades e ajuda a cada uma delas 
seguirem testemunhando o Reino de Deus!

     Preces espontâneas 

Pai nosso… pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

GESTO DE CONVERSÃO
- Como foi a experiência da visita ao padre ou ao diácono? Vamos partilhar?
- Conversar com as religiosas e religiosos que trabalham em suas comunidades 
e procurar saber quem criou suas congregações e que missão assumiram a 
partir deste carisma, desse estilo de vida. Onde não tem a presença religiosa na 
comunidade, procurar as lideranças, conhecer quem são e o que fazem.
 

ORAÇÃO
Jesus, Mestre Divino, Tu que chames-te um a um para te seguir. Dai coragem as 
pessoas que desejam Te seguir na vida consagrada e dai coragem aos 
consagrados e consagradas das nossas comunidades, que sejam para nós 
animadores e animadoras, Povo de Deus Caminhante. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém!
 

BÊNÇÃO
Deus fonte de Vida e Verdade, nos abençoe e guie nossos passos ruma ao 
Evangelho do Teu lho. -Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
- Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 
 

SAIDEIRA
Pág. 26



Espaço celebrativo: Com as cadeiras em círculo, no centro sobre um tecido, a Bíblia, 
uma vela acesa e flores.
 

REFRÃO MEDITATIVO:  
- Pela graça de Deus, sou o que sou.
  Sou o que sou, pela graça de Deus!
 

ABERTURA
De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso.
 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
  Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
 

- Seu amor por nós, rme para sempre. (bis)
  Sua delidade dura eternamente. (bis)
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
  Povo vocacionado, a Deus louvação! (bis)
 

- O Senhor acolhe nossa vocação, (bis)
  O seu chamado hoje, é nossa missão! (bis)
 

Acolhida
A dona ou o dono da casa acolhe a comunidade , desejando um bom encontro celebra�vo. 

RECORDAÇÃO DA VIDA
   Todo batizado é chamado a santidade. Cada pessoa é 
   importante aos olhos de Deus, Ele convida 
   individualmente aos homens e mulheres de boa 
   vontade a participarem do seu plano de amor, de 
   sermos colaboradores e colaboradoras na construção 
   do seu Reino. 
   O leigo e a leiga são a grande maioria na Igreja, e pelo 
Batismo são efetivamente discípulos e discípulas, missionários e missionárias de 
Jesus Cristo. Estes são chamados a anunciar a Boa Nova do Reino de Deus na 
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4º ENCONTRO
 

SER LEIGA E LEIGO,
OUSADA VOCAÇÃO
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família, no ambiente de trabalho prossional, no mundo da política, nos 
movimentos sociais que buscam a efetivação dos direitos, na sociedade de 
modo geral, que garantam vida digna para todos.
No seguimento de Jesus de Nazaré e unidos às demais vocações presentes na 
Igreja, os cristãos leigos e leigas, são chamados a ser no mundo, mãos estendidas 
aos que estão caídos, pés que caminham em direção às periferias geográcas e 
existenciais, ouvidos atentos aos clamores dos que sofrem, bocas que 
denunciam as injustiças e alimentam a esperança. 

HINO

Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,
Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo!
Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar,
Seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!

1. Sendo membros do teu corpo, que é a Igreja,
Cristãos leigos e leigas construímos nova história.

2. Instruídos por tua santa Palavra,
Chamados e enviados para cumprir a missão!

3. Alimentados por teu corpo e sangue,
Assumimos, com coragem, a nossa vocação!

4. “Chamados, antes de tudo, à santidade,
Interpelados a viver a santidade no mundo!”. 

SALMO 139 (138)
   "A Palavra do Senhor é viva e ecaz. Conhece os 
   pensamentos do coração" (Hb 4,12).

   Como alguém caluniado esperava a palavra decisiva 
   de Deus no templo, para julgá-lo inocente, reconheça-
   mos a força do chamado do Senhor em nossa vida e 
agradeçamos a ele o fato de que ele nos penetra tão profundamente.
 

1. Tu me conheces quando estou sentado,      Vais às raízes do meu pensamento,
   tu me conheces quando estou em pé,       tu advinhas todo o meu dizer,
   vês claramente quando estou andando,      para car longe do teu Espírito,
   quando repouso, tu também me vês.      o que farei? Aonde irei? Não sei.

   Para onde irei, para onde fugirei?
   Se subo ao céus ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá.
   Para onde irei? Para onde fugirei? 
   Se estás no alto da montanha verdejante ou nos conns do mar...



2. Se eu disser às trevas que me escondam,   Tu me teceste no seio materno,
   e que não haja luz onde eu passar,   e me formaste com tuas próprias mãos
   pra ti, Senhor, a noite é claro dia,   As tuas obras são maravilhosas,
   fazes da noite, luz a irradiar.    agradecido, faço louvação.

3. Em teu segredo quando fui pensado   A minha história em teu livro escrita,
   e fui gerado em fecundo chão,    ali teus olhos viram meu agir.
   meu ser profundo não desconheceste,   Meus dias foram por ti calculados,
   sempre me viste em toda a minha ação.   bem mesmo antes de eu existir. 

4. Ó meu Senhor, olhando os teus projetos,   Os opressores todos que me cercam,
   para entendê-los, limitado sou:    por tua força sejam destruídos,
   Incalculáveis como grão de areia...   homens injustos que a ti renegam,
   Quando desperto inda contigo estou.   sempre serão, Senhor, meus inimigos.

5. Olha-me, Deus, e vê meus pensamentos,   Glória te damos, Deus, pra todo o sempre
   vem, examina o meu coração.    glória ao Filho, nosso Salvador.
   Meus passos tira do caminho errado   Glória e louvor também ao Santo Espírito,
   guarda minha vida em toda retidão.   que é fonte viva de eterno amor.
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Acolhida da Palavra

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar, 
ela é luz e verdade, precisamos acreditar!

LEITURA: At 2,42-47
 

   PARTILHA DA PALAVRA
   O texto de Lucas nos Atos dos Apóstolos nos traz o 
   relato do primeiro retrato da comunidade. Nela 
   homens e mulheres testemunhavam a ressurreição de 
   Jesus na vida cotidiana, e esta experiência se traduzia 
   em acolher bem as pessoas, ouvi-las, introduzi-las na 
   comunidade. A convivência fraterna, a partilha do 
pão, dos bens, atraía a todos, e tudo era colocado a serviço de todos. Na 
comunidade cada pessoa pode se colocar a serviço, assumindo sua vocação 
laical com alegria, sendo sal da terra e luz do mundo. É na comunidade que 
vivenciamos as mais bonitas experiências que transformam a nossa vida e as 
nossas realidades. Não tenhamos medo de participar da vida em 
Comunidade. Ousamos ser Comunidade! E juntos cantemos:

Ref: Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz. (bis)

1. O que mais nos chamou atenção no texto bíblico? Por quê?
2. Sendo cristãos leigos e leigas, como é a nossa participação na comunidade e 
na sociedade?
3. Olhando o retrato da primeira comunidade, quais experiências temos 
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vivido em nossa comunidade? 

PRECES

   Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nossas preces 
   de louvor e agradecimento pelos dons concedidos 
   aos homens e mulheres que fazem de suas vidas 
   uma oferenda agradável, rezando:

   Recebe, Senhor!

   1. A vida dos leigos e leigas que articulam e animam 
as pastorais, movimentos e serviço na Igreja!
2. Os leigos e leigas que se engajam na política, em prol da vida e da 
dignidade humana!
3. As mulheres que lutam contra a discriminação, e resistem à frente de 
nossas comunidades!
4. As juventudes que buscam melhores condições de estudo e trabalhos!
5. Todos os batizados e batizadas que fazem de sua vocação um serviço à 
comunhão, participação e missão!

     Preces espontâneas 

Venha teu Reino Senhor e nos ensine a rezar: 
Pai nosso… pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

GESTO DE CONVERSÃO
- Como foi a experiência da visita as religiosas e religiosos que trabalham em 
nossas comunidades? Vamos partilhar?
- Conversar com os leigos e leigas engajados em sua comunidade e procurar 
qual sua compreensão e missão na Igreja. O que os motiva seguir 
testemunhando o Reino no meio de tantas contrariedades e desaos que a 
vida nos apresenta?
 

ORAÇÃO
Bendito seja o Deus do universo, pela nossa vocação de Leigos e Leigas, Povo 
de Sacerdote. Que possamos, guiados pelo Batismo construir aqui e agora um 
outro mundo possível. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
 

BÊNÇÃO
Deus humano e divino, Tu que sempre caste perto de nós, nos abençoe e guie.
-Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
- Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 
 

SAIDEIRA
Pág. 26
 



Espaço celebrativo: Bíblia, vela, flores, vasilha com água, fotos dos catequistas da 
sua comunidade.
 

REFRÃO MEDITATIVO:  
- Pela graça de Deus, sou o que sou.
  Sou o que sou, pela graça de Deus!
 

ABERTURA
De pé, fazendo o sinal da cruz durante o primeiro verso.
 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)
  Ao Deus do universo venham festejar! (bis)
 

- Seu amor por nós, rme para sempre. (bis)
  Sua delidade dura eternamente. (bis)
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
  Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
 

- Aleluia, irmãs, aleluia irmãos! (bis)
  Povo vocacionado, a Deus louvação! (bis)
 

- O Senhor acolhe nossa vocação, (bis)
  O seu chamado hoje, é nossa missão! (bis)
 

Acolhida
A dona ou o dono da casa acolhe a comunidade , desejando um bom encontro celebra�vo. 

RECORDAÇÃO DA VIDA
   Todas as pessoas são chamadas por Deus a 
   colaborarem com Ele na construção de seu Reino de 
   amor, paz e justiça. A pessoa quando descobre sua 
   vocação ela se torna uma pessoa mais feliz e 
   consequentemente colabora com sua vida para que 
   outras pessoas também sejam felizes. Durantes estes 
   dias em que estivemos juntos, reetimos a beleza de 
diversos tipos de vocação. 
Hoje iremos falar sobre a vocação de ser catequista. Este tipo de vocação 
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5º ENCONTRO
 

SER CATEQUISTA,
DEDICADA VOCAÇÃO
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trata-se de dar testemunho de fé. Catequista é aquela pessoa que fez uma 
experiência tão grande com Deus ao ponto de querer comunicar às outras 
pessoas esta belíssima experiência. 

HINO

Catequista, catequista vai anunciar.
/: A mensagem do Evangelho, 
a Boa-Nova vai levar! :/

1. Jesus Cristo preparou os seus discípulos para a missão.
Disse “vai a todo o povo, toda raça e nação!” 
VAI! VAI! VAI COM O CORAÇÃO!
/: Com poder e autoridade vive a tua vocação. :/

2. Eles formam eles viram, com Jesus permaneceram.
E doaram suas vidas pela construção do Reino. 
VAI! VAI! VAI SER VERDADEIRO!
/: Difundir a boa-nova de Jesus no mundo inteiro. :/

3. “Não tenhas medo de nada pois contigo eu estarei”.
O Espírito que é Santo ao mundo derramarei 
VAI! VAI! CONTIGO EU ESTAREI!
/: Como o Pai me enviou eu também te enviarei. :/

4. Vai às águas mais profundas lança as redes pra pescar.
Numa pesca milagrosa quero a barca transbordar. 
VAI! VAI! VAI TRABALHAR!
/: Pescar peixes para a Igreja e o Evangelho anunciar! :/

SALMO 92 (91)
   "Quem permanece em mim, eu co com ele, e então 
   ele dará muito fruto" (Jo 15,4).

   Cada sábado, Israel canta ao Senhor este hino de 
   louvor por suas obras maravilhosas. Agora nós o 
   retomamos, aprofundando a sabedoria com que Deus 
governa o mundo e que ele dá aos justos.
 

Como o pau d'arco a orir
vai se expandir, vai se expandir, vai se expandir,
o justo vai em ti, Senhor! 

1. Como é bom agradecer e tocar em teu louvor,
     de manhã e pela noite proclamar o teu amor,
     celebrar com violões os teus feitos, ó Senhor!



2. Em teus feitos eu me alegro, no labor das tuas mãos,
    tuas obras são demais, teus projetos fundo vão
    e só mesmo um idiota nada disso entende não!

3. Como erva pelos campos os maus podem orescer,
    mas acabam destruídos, seu destino é perecer;
    tu, Senhor, lá nas alturas! Malfeitores a correr!

4. Tu me dás vigor de um touro, óleo novo a me crismar,
    minha vista enxerga longe os que estão a me espreitar,
    meus ouvidos longe escutam o que estão a maquinar. 

5. Qual palmeira brota o justo, qual pau-d'arco a se expandir,
    bem plantado em tua casa, mesmo idoso irá orir,
    proclamar que tu és justo, injustiça, não, em ti!

6. Glória ao Pai que nos cultiva, glória ao Filho que plantou,
    e ao Espírito que rega com o orvalho do amor,
    glória ao Deus três vezes santo cante o justo em seu louvor!. 

Acolhida da Palavra

Chegou a hora da alegria, vamos ouvir esta Palavra que nos guia. 
Vamos ouvir esta Palavra que nos guia.

EVANGELHO: Mt 28,16-20
 

   PARTILHA DA PALAVRA
   O Evangelho que acabamos de ouvir nos diz, que 
   todos nós por meio de nosso batismo nos tornamos 
   discípulos missionários de Nosso Senhor Jesus Cristo. É 
   tarefa da catequese dedicar-se de modo especial à 
   iniciação cristã. O Batismo, a Eucaristia e a Crisma são 
   o alicerce do cristão. Por meio destes sacramentos os 
catequizandos percorrem um trajeto de amadurecimento na fé. É sempre 
importante recordar que a catequese não prepara para o sacramento, mas 
sim para o seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Os sacramentos são uma 
consequência de uma adesão que o catequista apresenta ao catequizando. 
Este ministério é de fundamental importância, pois o catequista, juntamente 
com os pais e a comunidade trabalham para que o Evangelho não que 
parado, mas sim que produza bons frutos no coração de cada catequizando. 
Em seus escritos, Papa Francisco tem chamado a atenção dos eis para que 
possam anunciar com alegria o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É 
preciso sair de nossa zona conforto e ir ao encontro daquelas pessoas que estão 
marginalizadas pela sociedade e levar a elas uma mensagem de esperança e 
salvação.
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1. O que mais nos chamou atenção no texto bíblico? Por quê?
2. Você se recorda do nome de sua primeira catequista? Como foi essa 
experiência?
3. Em sua família há alguma catequista? Qual a importância de animarmos 
mais pessoas a serem catequistas? 

PRECES

   Apresentemos nosso louvor e necessidades de todo o 
   povo ao Senhor, Deus da aliança:

   Escuta-nos, Senhor!

   1. Senhor, enviai operários e operárias para a vossa 
   messe, para que o teu Reino se concretize!
   2. Senhor, despertai em nossas famílias o desejo de 
doar a vida em prol do Evangelho!
3. Senhor, fortaleça os que estão no processo de Iniciação à Vida Cristã, 
para que compreendendo a Palavra do Evangelho, testemunhem no 
mundo as maravilhas do seguimento do Cristo.
4. Senhor, dai força e coragem a todas as catequistas que não medem 
esforços para levarem a Boa Nova à tantas crianças, jovens e adultos!

     Preces espontâneas 

Pai nosso… pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

GESTO DE CONVERSÃO
- Como foi a experiência da visita aos leigos e leigas? Vamos partilhar?
- Colocar-se à disposição de sua comunidade para contribuir com a 
evangelização por meio de movimentos ou pastorais da nossa comunidade. 
Que possamos contribuir com a ação evangelizadora da nossa Igreja.
 

ORAÇÃO
Senhor, Tu que chamaste os catequistas da nossa comunidade para proclamar 
e anunciar a tua Palavra. Nos dê ouvidos bem abertos e coração fecundo para 
te acolher, e assim, também nos anunciar o teu Reino. Por Cristo, Nosso Senhor. 
Amém!
 

BÊNÇÃO
Senhor, envia-nos para anunciar a tua palavra e viver teus ensinamentos.
-Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
- Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 
 

SAIDEIRA
Pág. 26
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CANTOS

01. Nas Horas de Deus, Amém!
Zé Vicente

1. Nas horas de Deus, amém! Pai, Filho, Espírito Santo
Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém!

2. Nas horas de Deus, amém! Que o bem nos favoreça
Que o mal não aconteça. Nas horas de Deus, amém!

3. Nas horas de Deus, amém! Que o coração do meu povo
De amor se torne novo. Nas horas de Deus, amém!

4. Nas horas de Deus, amém! Que a colheita seja boa
Que ninguém mais vague à toa. Nas horas de Deus, amém!

5. Nas horas de Deus, amém! Deus abençoe os artistas
As crianças e as catequistas. Nas horas de Deus, amém!

02. Famílias do Brasil
Pe. Zezinho

1. Um lar aonde os pais ainda se amam e os lhos ainda vivem como irmãos
E venha quem vier encontra abrigo e todos tem direito ao mesmo pão

Onde todos são por um e um por todos. Onde a paz criou raízes e 
oriu. Um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil
 

2. Os lhos qual rebentos de oliveira, alegrem os caminhos de seus pais
E façam a família brasileira, achar seu amanhã na mesma paz.

3. Que os jovens corações enamorados. Humildes e aprendendo o verbo amar
Não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar

4. Que aqueles que se sentem bem casados, deu certo o seu amor, o amor 
valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu

03. Paz armada
 Dom Pedro Casaldáliga

Será uma paz armada, companheiro. Será por toda vida esta batalha;
Na carne há uma cratera que só falha. Assim que a morte espalha seu braseiro.

Sem chamas em teu lar, no mudo sono. Sem lho em teus joelhos e tua mão,
Às vezes sentirás o frio vão. E o beijo de uma solidão sem dono.

Mas não terás um coração sem bodas. Amor darás a tudo, todos, todas.
Discípulo de quem Te amou primeiro. Perdida pelo Reino e conquistada.
Será uma paz tão livre quanto armada. Será o Amor amado a corpo inteiro.
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04. Senhor se tu me chamas
Fr. Luiz Carlos Susin

Senhor se tu me chamas
eu quero te ouvir.
Se queres que eu te siga,
respondo: eis-me aqui!

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz;
andaram mundo afora e pregaram sem temor.
Seus passos Tu rmaste sustentando seu vigor.
Profeta Tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu Filho toda igreja também vai,
seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus.
Apóstolos e mártires se deram sem medir.
"Apóstolo me chamas: vê, Senhor, estou aqui!»

3. Os séculos passaram, não passou, porém tua voz
que chama ainda hoje, que convida a te seguir.
Há homens e mulheres que te amam mais que a si,
e dizem com rmeza: vê, Senhor, estou aqui.

05. Me chamaste para caminhar
Alfred Mercica

1. Me chamaste para caminhar na vida, contigo.
Decidi, para sempre, seguir-te, não voltar atrás!
Me puseste uma brasa no peito e uma echa na alma...
É difícil, agora, viver sem lembrar-me de ti!

Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor!
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta;
eu pensei, na fuga, esconder-me, ir longe de ti.
Mas, tua força venceu e, ao nal, eu quei seduzido:
é difícil, agora, viver sem saudade de ti.

3. Ó Jesus, não me deixes, jamais, caminhar solitário,
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração...
Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença,
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.
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06. Porque Deus Me Chamou
Pe. Zezinho

1. Esta manhã, mais uma vez, volto a rezar e a pedir tua luz
Sei que eu não sei continuar, sem escutar tua voz que me diz
Que o Pai me ama, que Ele me chama, pra me fazer feliz

E eu vou percorrendo o caminho, e eu vou por que Deus é amor.
Por que Deus me chamou. Por que Deus é amor.

2. Hoje talvez, mais uma vez, eu vou chorar e sorrir e pensar
Que eu nada sei do amanhã, tudo que eu sei se resume em saber
Que o Pai me ama, que Ele me chama, pra me fazer feliz

07. Eis-me aqui Senhor
Pe. Pedro Brito Guimarães | Fr. Fabreti

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor!
Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,
pra fazer tua vontade, pra viver do Teu amor:
eis-me aqui Senhor!

1. O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminho nunca vistos me enviou;
sou chamado a ser fermento sal e luz e por isso respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção me ungiu como profeta e trovador
da história e da vida do meu povo e, por isso respondi: aqui estou!

3. Ponho a minha conança no Senhor, da esperança sou chamado a ser sinal; 
deu ouvido se inclinou ao meu clamor, e por isso respondi: aqui estou!

08. Coração Livre
Pe. Jorge Trevisol

1. Eu vejo que a juventude tem muito amor. 
Carrega a esperança viva no seu cantar
Conhece caminhos novos, não tem segredos. Anseia pela justiça e deseja a paz
Mas vejo também a dor da insegurança. Que dói quando é hora certa de decidir
Tem medo de deixar tudo e então se cansa. Diz não ao caminho certo e não é feliz

Ei juventude! Rosto do mundo! Teu dinamismo logo encanta quem te vê
A liberdade, aposta tudo. Não perde nada na certeza de vencer

2. Vai, vende tudo o que tens. Dá a quem precisa mais
Vem e segue-me depois. Vem comigo e espalha o amor
Jesus convida, conta contigo. Mas é preciso ter coragem pra vencer
Coração livre, comprometido. Partilha tudo sem ter medo de perder. 
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09. Missão de Todos Nós
Zé Vicente

1. O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor
Eu sou como a chuva em terra seca
Pra saciar, fazer brotar, eu vivo para amar e pra servir!

É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!

2. O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor
Eu sou como a or por sobre o muro
Eu tenho mel, sabor do céu, eu vivo pra amar e pra servir.

3. O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor
Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz, sigo a Jesus, eu vivo pra amar e pra servir!

4. O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor
Eu sou como abelha na colmeia
Eu vou voar, vou trabalhar, eu vivo pra amar e pra servir!

5. O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor
Eu sou, sou profeta da verdade
Canto a justiça e a liberdade, eu vivo para amar e pra servir!

10. Alma Missionária
Ziza Fernandes

1. Senhor, toma minha vida nova. 
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras. 
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir

Leva-me aonde os povos necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança, onde tudo seja triste 
Simplesmente por não saber de Ti

2. Te dou meu coração sincero, 
para gritar sem medo, formoso é Teu amor
Senhor, tenho alma missionária, 
conduza-me à terra que tenha sede de Ti

3. E assim, eu partirei cantando, 
por terras anunciando Tua beleza, Senhor. 
Te dou meus passos sem cansaço. 
Tua história em meus lábios e força na oração
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