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EIXO 1 

TEMÁTICAS ESPECÍFICAS 

OBJETIVO GERAL: aprofundar o sentido da vocação como chamado 
especial de Deus. 

Legendas: 

Espiritualidade - Autoconhecimento 
Vocação – Projeto de Vida - Carisma Marista 

HABILIDADADES E TEMAS TRANSVERSAIS: 

PLANOS DE ENCONTRO 

Momento flexível: que pode ser de acordo com o facilitador. 

Jovem Cristão

Momento fixo: deve ser preservado de acordo com o cronograma. 

• Chamado de Deus.
• Autoconhecimento.
• Vocação e a história da salvação.
• Vocações específicas.

VOCAÇÃO À VIDA



ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

Tema: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADO DE DEUS 
“Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei, pus-te como 

aliança do povo, como luz das nações.” (Is 42, 6).  

Título do encontro: Deus te chama 

OBJETIVO: aprofundar o sentido da vocação como chamado especial de Deus. 

DURAÇÃO: 2 horas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS:   

• Vídeo Vocacional (link abaixo).
• Anexos.
• Bíblia.
• Mídia (Datashow, caixa de som).
• Instrumental de Avaliação.

ACOLHIDA & ESPIRITUALIDADE:   
ACOLHIDA: Apresentação da equipe e do grupo e objetivo do encontro, 
música/dinâmica de animação. 

ESPIRITUALIDADE: Oração Vocacional (anexo). Com antecedência, prepare o 
ambiente da oração com a Palavra de Deus ao centro. Decore com vela, flores, um símbolo que 
lembre as vocações e a tua vocação. VIRTUAL> preparar o fundo com panos ou fundo virtual com o 
título do encontro (sugestão canva.com).

SENSIBILIZAÇÃO: Vídeo Vocacional 
         (link: https://www.youtube.com/watch?v=RvwRqXumH1Y&list=PL4nJXj6K-
xZr6XLibocVBKCBZDUKs4LW5&index=7&ab_channel=OficialVocare) 

https://www.youtube.com/watch?v=RvwRqXumH1Y&list=PL4nJXj6K-xZr6XLibocVBKCBZDUKs4LW5&index=7&ab_channel=OficialVocare
https://www.youtube.com/watch?v=RvwRqXumH1Y&list=PL4nJXj6K-xZr6XLibocVBKCBZDUKs4LW5&index=7&ab_channel=OficialVocare
jfritz
Nota
Como compartilhar o vídeo no meet ou outro?



ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

Apresentar o TEXTO/slide: O que é Vocação. (material preparado pela catequista 
anteriormente > sugestão> https://www.canva.com/design/DAEl_nRr-gQ/1ZUjyvJWA10pnFsuYnCSOQ/view?
utm_content=DAEl_nRr-gQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent)

VOCAÇÃO NA BÍBLIA: "Antes que te formasse no ventre, já te conhecia, e antes do 
teu nascimento. Eu já havia te consagrado" (Jeremias1:5). 

Documento da Igreja: “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional” (janeiro de 
2017) 

DINÂMICA DO CHAMADO: (presencial) (anexo). 

APROFUNDAMENTO (presencial e virtual): A partir do texto 2 (em anexo), 
projetado, fazer a reflexão a partir dos questionamentos abaixo. 
VIRTUAL*usar o menti.com (mentimeter.com) para eles resonderem.
a) O que o texto me convida a refletir?
_____________________________________________________________________
b) Como percebo e valorizo as minhas escolhas?
_____________________________________________________________________
c) Qual a importância para mim das diferentes vocações na Igreja?
_____________________________________________________________________

ENCONTRO COM A REALIDADE> VIRTUAL > Usar o "my.survio.com" 
SOU VOCAÇÃO (conversas de duplas/grupos) 

- Quando e onde fui batizado?
- Quem é meu padrinho? Qual a relação com ele?
- Qual o significado do batismo para mim?

JULGAR

VER

AGIR

jfritz
Nota
Como compartilhar?

jfritz
Nota
É possível adaptar ao virtual?



ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

- Quando percebi o chamado de Deus na minha? (chamado à vida... se percebeu?)
- Medos, incertezas, inseguranças com relação a minha vivência na Igreja.
- O que te motiva a estar participando de um grupo de jovens.
- Você já pensou em como servir ao chamado de Deus?

MOMENTO VIRTUAL/ON-LINE> Pedir para que os participantes busquem uma 
foto ou símbolo do batizado e mostrem na tela ou compartilhem eu seu perfil em 
alguma rede social (ganha quem tiver algo mais antigo ou maior número). 

COMPROMISSO> como/o que eu posso assumir/levar para minha vida? 

- Conversar com alguém que você admira enquanto resposta ao chamado de Deus, 
podendo ser leigo, religioso ou sacerdote.
- Rezar a oração vocacional diariamente e pedir pelas vocações.

GESTO CONCRETO> o que eu posso fazer? - Participar de encontros vocacionais. 

(verificar previamente datas e locais de possíveis encontros).

          Música vocacional: NOSSA MISSÃO (Adriana Arydes) (em anexo),

MOMENTO VOCACIONAL> 

Depoimentos: Convidar um irmão, padre ou outra vocação de alguma outra 
congregação, bem como alguém da vocação leiga, para um "bate-papo".  
Convites vocacionais  e redes sociais. 
Avaliação (instrumental) 
Foto com o grupo. 
Confraternização. 

CELEBRAR



ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

TEXTO 1: O que é Vocação 

Vocação sempre indica um chamado. E quem chama sempre deseja alguma resposta da pessoa a 
quem chama. Deus não age de forma diferente. Só que, ao chamar, Deus, antes de pedir Ele dá. Deus 
chamando o ser humano lhe dá a vida, a existência, e com a vida, dá-lhe também a liberdade.  

Vocação Humana: é aquela vocação que recebemos gratuitamente de Deus; a primeira vocação 
do ser humano, é o chamado à existência, é desenvolver a dignidade humana. Essa vocação é fundamental, 
pois sem desenvolvê-la é impossível sermos cristãos, pois antes de sermos cristãos, somos humanos; 
desse modo, devemos desenvolver todas as nossas potencialidades que foram dadas por Deus, em prol do 
semelhante, de uma sociedade mais justa e fraterna.  

Vocação Cristã: compreende todos os/as batizados/as; nessa vocação, o chamado é para seguir Jesus 
Cristo, imitá-lo e ser como ele. A vocação cristã, independente de que a pessoa siga o caminho de ser padre 
ou freira ou assuma o matrimônio ou não, deve vir antes de qualquer escolha. Então, todo/a batizado/a, 
que se torna filho/a de Deus, deve assumir essa filiação, procurando imitar Jesus Cristo que foi o Filho muito 
amado de Deus Pai.  

Vocações específicas: é a forma de responder ao chamado de Deus concretamente. Elas são entendidas 
como:  

• Vocação laical é a vocação dos leigos/as que têm o objetivo de testemunhar Jesus no mundo,
transformando as estruturas sociais. A vocação laical tem várias subdivisões, como a do matrimônio,
do leigo consagrado, do solteiro.

• Vocação religiosa ou consagrada é vivida por homens e mulheres que se consagram observando os votos
de castidade, pobreza e obediência e procuram viver o carisma de um/a fundador/a. É o caso dos Irmãos
Maristas que se inspiram em São Marcelino Champagnat para tornar Jesus Cristo conhecido, amado e
seguido.

• As vocações dos ministérios ordenados são voltadas aos fiéis que recebem o sacramento da ordem. Elas
se subdividem em três dimensões: diaconato, presbiterado e episcopado.

TEXTO 2 (projeto no slide): Projetar a vida é tomar a história na mão 

Projetar a vida é tomar a história na mão. É fazer escolhas. É dar sentido a sua existência analisando 
oportunidades, planejando os passos em busca da felicidade. Projetar a vida é ir contra a corrente, ser 
pessoa, ser revolucionário/a numa sociedade que não dá para se pensar, decidir e escolher rumos. É poder 
dizer sim à vida, escolhendo valores que nos façam mais humanos.  

Para o/a Cristão/ã, é assumir a missão de Jesus, colocar a pessoa no centro, ser livre e libertador/a das 
amarras que impedem o povo de viver feliz. O PROJETO DE VIDA precisa considerar essa meta, planejando 

ANEXOS



ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA 
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

momentos de revisão de vida, de prática e avaliação para que haja coerência e os frutos sejam pessoas 
solidárias e ternas nos relacionamentos, na defesa da justiça e da paz, respondendo ao chamado vocacional 
feito por Deus.  

Nas diferentes formas de resposta ao chamado divino, seguir Jesus, significa despojar-se de tudo aquilo 
que impede o verdadeiro discípulo de fazer o caminho. Por isso, como seguidores de Jesus de 
Nazaré, somos chamados a acolher a diversidade de respostas e fazer a experiência de construir caminho 
junto a Jesus, acolhendo a Boa Nova como dom que se manifesta na grande diversidade de respostas ao 
convite de Jesus. Um só é o chamado e muitas são as formas de responder à voz de Jesus que diz: “Vem e 
segue-me”, chamando-nos a fazer caminho junto a Ele. 

ORAÇÃO VOCACIONAL 
Mantra: Onde reina amor, fraterno amor. Onde reina amor, Deus aí está. (2x) 

“AMADOS E CHAMADOS POR DEUS” 
“Somos chamados pelo Amor, somos chamados a existir”. A vida é o grande chamado de amor, feito por 
Deus a cada pessoa. Um chamado que envolve um nome, um alguém, um dom. Essa singularidade geradora 
nos ajuda a entender o nosso papel no mundo, a entender os apelos de Deus, a direcionar a nossa Ora-
Ação, ação orante no mundo. Contudo, a nossa vida só é inteira quando nosso coração sintoniza nesse 
chamado. Nele encontramos as razões do nosso viver, a nossa verdade! 

Leitura: 1 Jo 4, 9-13 

LETRA DA MÚSICA: Nossa Missão (Adriana Arydes) 
Desde o ventre da minha mãe 
Já me conhecia 
Antes que eu nascesse 
Jesus me escolheu 
Hoje a minha vida 
É para o seu louvor 
Sigo anunciando o seu eterno amor 
Aonde mandar eu irei 
Seu amor eu não posso ocultar 
Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador 
Grato eu estou Senhor 
Porque me confiaste 
A missão de proclamar o seu eterno amor 
Mesmo sendo tão pequeno 
Me destes autoridade 
De em seu nome anunciar 
A paz e a liberdade 
Aonde mandar eu irei ... 
Composição: Adelso Freire / Adilson Freire 

https://www.letras.mus.br/adriana/


ROTEIRO DE ENCONTRO
EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO À VIDA: CHAMADA DE DEUS Jovem Cristão

Dinâmica do “CHAMADO” 
Passo 1:   

• Conforme os participantes vão chegando, escolher 6 jovens e pedir o nome.
• Anotar cada nome em papel adesivo para que durante a dinâmica possa colá-las nas costas deles. (obs.: 

Não se esqueça de lembrar quem são esses 6 participantes para o próximo passo) 
Passo 2.

• Pedir para que todos faça um círculo de costas para o centro da roda e fecham os olhos. Enquanto estão de
olhos fechados, coloque uma música calma (Sugestão:  Aquieta minh’alma disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=B_cjIeoCISs)

• Enquanto escutam a música, pedir para um voluntário colar nas costas dos 6 participantes
escolhidos seus respectivos nomes escritos no papel adesivo.
Passo 3:

• Ler a passagem de Isaías 43,1-7
• Depois que ler a passagem bíblica, colocar novamente a música (em som ambiente). Enquanto a música

toca, ir até os 6 participantes escolhidos (1 por vez) e dizer em seu ouvido: “(nome do participante) ... Eu te 
chamo pelo nome, você é meu!”. Depois disso trazê-lo para o centro da roda e abrir os olhos enquanto os
demais continuam de olhos fechados.
Obs.: Fazer essa ação até que os 6 participantes estejam no centro da roda.
Passo 4:

• Aos demais que ficaram na roda, pedir que se virem e abram seus olhos. Logo verão que no centro da roda
terá 6 jovens. (Pode ser que se perguntem: “o que eles fazem ali no meio?”

• Pedir para os que estão no centro dizer para os demais o que aconteceu, e como foram parar ali no meio, e
qual o sentimento deles. Perguntar se sentiram medo ou insegurança quando foram chamados.
A intenção é transmitir ao grupo todos somos chamados por Deus para um compromisso, uma missão.  O
Senhor me chama pelo meu nome, para que eu ouça sua voz, para que siga os seus caminhos, para
que pregue a Sua Santa e bendita Palavra, para que prospere espiritualmente.
” A vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai 
além da capacidade humana, mas concretizada graças à capacidade que Ele em nós efetiva. Não diz 
respeito a um projeto, mas sobre uma profunda convicção de propósito. Não baseia-se em uma lista de 
tarefas a serem cumpridas, mas em um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o 
Senhor. Contudo, cabe única e exclusivamente a cada um de nós, de maneira livre, acolher este chamado 
e entregar-se de corpo e espírito para viver os planos que Deus tem preparado antes mesmo do dia de 
nosso nascimento.” (PMBCS)  

“Não tenhas medo, que eu estou contigo. Não te assustes, que sou o teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu 
te ajudo. Sim, eu te seguro com minha mão vitoriosa. Ficarão envergonhados e desapontados todos os que 
têm raiva de ti. Ficarão como nada e destruídos os que quiserem lutar contra ti. Vais procurar sem nunca 
encontrar quem queira combater contra ti. Os que quiserem te armar guerra, serão como o vazio e o nada. 
Isso, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu te pego pela mão e digo: ‘Não temas, que eu te ajudarei’. 
(Isaías 41,10-13)  

https://www.youtube.com/watch?v=B_cjIeoCISs


ROTEIRO DE ENCONTROEIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  
TEMA: VOCAÇÃO E PROJETO DE VIDA pt 1 Jovem Cristão

VER

Tema: VOCAÇÃO A VIDA: AUTOCONHECIMENTO 
“Conhece-te a ti mesmo” (Sócrates) 

Título do encontro: Conhece-te a ti mesmo 
OBJETIVO: Refletir sobre nossos sentimentos, emoções, limitações e potencialidades, 

reconhecendo a si mesmo para entender o chamado de Deus em nossas vidas. 

DURAÇÃO: 2 horas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 
• Texto: Caminhar Marista 6, cap. 4.
• Músicas de relaxamento.
• Música “Quase Sem Querer” (vs. Maria Gadú).
• Folhas instrumental> Dinâmica do EU e dinâmica MINHA HISTÓRIA.
• Bíblia.
• Instrumental de Avaliação.

ACOLHIDA/APRESENTAÇÃO/ESPIRITUALIDADE:  
ACOLHIDA: Apresentação da equipe e do grupo e objetivo do encontro, 

música/dinâmica de animação. 

ESPIRITUALIDADE: Texto “Autocontrole” (ANEXO>Caminhar Marista 6, cap. 4) 

SENSIBILIZAÇÃO:  

Vídeo “O VÔO!” (link:https://www.youtube.com/watch?v=TwEtS9JIXac&ab_channel=INTERN%C3%89TICO )

Música (com gestos) “Te ofereço Paz” (https://youtu.be/uCfR84u5xEc ) 

Partilha e reflexão. 

Apresentar o TEXTO/slide: Autoconhecimento  

https://www.youtube.com/watch?v=TwEtS9JIXac&ab_channel=INTERN%C3%89TICO
https://youtu.be/uCfR84u5xEc
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AUTOCONHECIMENTO NA BÍBLIA: “Cidade destruída e sem muralhas, assim é o 
homem que não tem controle sobre si mesmo.” (Provérbios 25, 28) 

“Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade 
não está em nós.” (I Jo 1,8) 

DINÂMICA HISTÓRIA DE VIDA: para iniciar a dinâmica fazer um momento de 
interiorização usando uma música de relaxamento (sugestão link: Música instrumental para

meditar, orar e realizar evangelho no lar. - YouTube) a partir das perguntas no texto “CONHECER 
A PRÓPRIA HISTÓRIA” (anexo). Após fazer esse momento, propor aos participantes 
para que agora coloquem isso em um papel (anexo) tendo em vista os vários 
momentos que marcaram em nossa vida. Assim orientar que busque um lugar 
confortável em que você possa vivenciar o seu “deserto”. 

MÚSICA/VÍDEO (usar na hora da dinâmica anterior):  

“Quase Sem Querer”, vs Maria Gadú (https://www.youtube.com/watch?v=nxRxz2lj6Do) 

DINÂMICA “SEI QUEM SOU”, Como me vejo? (anexo) 

APROFUNDAMENTO> Como Deus pode nos ajudar no autoconhecimento? 

Na oração> O Catecismo da Igreja Católica indica que "a oração, quer saibamos ou não, 
é o encontro entre a sede de Deus e a nossa ... Deus tem sede que nós tenhamos 
sede dele" (CIC 2560). Quando me coloco diante do meu Criador, deixo que Ele me 
perceba, me olhe, me revele. Quando oramos, estamos nos encontrando com uma 
pessoa! Deus é uma pessoa que tem sentimentos, pensamentos, ouve e fala. A 
oração nos insere em um relacionamento com Deus. 

Na relação com o outro> Verdadeiramente nos conheceremos à medida que nos 
colocarmos na presença de Deus e conseguirmos olhar nos seus olhos para ali ver 
refletida a nossa imagem: "Olha para quem te olha", diz Santa Teresa, da mesma 
forma que estamos em relação com o outro. 

DINÂMICA “COMO OS OUTROS ME VEEM”: de dois a dois pedir para que o outro seja, 
de forma respeitosa e com caridade, o espelho do outro, dizendo o que vê em mim. 

PARTILHA 

JULGAR

https://www.youtube.com/watch?v=s5YHE-alxG0&list=PLfZzZ5aD-svJOSxaBXiSpQVkN94K4G_ws&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=s5YHE-alxG0&list=PLfZzZ5aD-svJOSxaBXiSpQVkN94K4G_ws&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nxRxz2lj6Do
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ENCONTRO COM A REALIDADE>  

Qual a importância da memória em sua história de vida?  

O que você tem feito para cuidar das pessoas que fazem parte da sua história? 

COMPROMISSO> Observar pessoas e perguntar como descobriram o que realmente 
gostavam? Como conheceram a si mesmo a ponto de buscar algo que o fizesse feliz? 

GESTO CONCRETO> o que eu posso fazer? 

- Buscar aconselhamento por meio de conversas com especialistas.
- Fazer acompanhamento vocacional.

PARTILHA E MÚSICA > “É preciso saber viver” (versão Titãs) 

MOMENTO VOCACIONAL: 

ORAÇÃO FINAL: 
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. 

Dai coragem as pessoas enviadas. 
Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como 
religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém. 

Maria, mãe das vocações, rogai por nós! 

CONVITES PARA OS ENCONTROS OU RETIROS VOCACIONAIS E REDES SOCIAIS. 
AVALIAÇÃO (instrumental) 

CELEBRAR

AGIR
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LETRA DA MÚSICA: Quase Sem Querer 
Tenho andado distraído 
Impaciente e indeciso 
E ainda estou confuso 
Só que agora é diferente 
Estou tão tranqüilo 
E tão contente... 

Quantas chances desperdicei 
Quando o que eu mais queria 
Era provar pra todo o mundo 
Que eu não precisava 
Provar nada pra ninguém... 

Me fiz em mil pedaços 
Prá você juntar 
E queria sempre achar 
Explicação pro que eu sentia 
Como um anjo caído 
Fiz questão de esquecer 
Que mentir prá si mesmo 
É sempre a pior mentira... 

Mas não sou mais 
Tão criança, oh! oh! 
A ponto de saber tudo... 

Já não me preocupo 
Se eu não sei porquê 
Às vezes o que eu vejo 
Quase ninguém vê... 

E eu sei que você sabe 
Quase sem querer 
Que eu vejo 
O mesmo que você... 

Tão correto e tão bonito 
O infinito é realmente 
Um dos deuses mais lindos 
Sei que às vezes uso 
Palavras repetidas 
Mas quais são as palavras 
Que nunca são ditas?... 

Me disseram que você 
Estava chorando 
E foi então que eu percebi 
Como lhe quero tanto... 

Já não me preocupo 
Se eu não sei por quê 
Às vezes o que eu vejo 
Quase ninguém vê.. 

E eu sei que você sabe 
Quase sem querer 
Que eu quero 
O mesmo que você... 

Oh! Oh! Oh! Oh!... 

compositores: DADO VILLA_LOBOS, RENATO DA 
SILVA ROCHA, RENATO MANFREDINI JUNIOR 

ANEXOS
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Caminhar Marista 6 | Cap. 4
AUTOCONTROLE 
“Aquele que não é capaz de se governar a si mesmo 
não será capaz de governar os outros.” 
(Mahatma Gandhi) 

UMA PEQUENA HISTÓRIA: 
O abade Abraão soube que perto do mosteiro de Sceta havia um sábio. Foi procurá-lo e perguntou-lhe: 
– Se hoje você encontrasse uma bela mulher em sua cama, conseguiria pensar que não era uma mulher?
– Não – respondeu o eremita. – Mas conseguiria me controlar.
O abade continuou:
– E se descobrisse moedas de ouro no deserto, conseguiria vê-las como se fossem pedras?
– Não. Mas conseguiria me controlar para deixá-las onde estavam.
– E se você fosse procurado por dois irmãos, um que o odeia e outro que o ama, conseguiria achar que os dois

são iguais?
Com tranquilidade, ele respondeu: 
– Mesmo sofrendo, eu trataria o que me ama da mesma maneira que o que me odeia.
Naquela noite, ao voltar para o mosteiro de Sceta, Abraão falou aos seus noviços:
– Vou lhes explicar o que é um sábio. É aquele que, em vez de matar suas paixões, consegue controlá-las.
(RANGEL, Alexandre. “O que é um sábio?”. In: ______. As mais belas parábolas
de todos os tempos. Vol. I. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. p. 193)
—
LUZES BÍBLICAS:
“Cidade destruída e sem muralhas, assim é o homem que não tem controle sobre si mesmo.” 
(Provérbios 25, 28)
1. O texto bíblico acima nos ensina que, uma pessoa que não tem autocontrole é como uma cidade

destruída e sem limites.
2. Como estamos desenvolvendo em nós mesmos os mecanismos de autocontrole?
• Como temos nos comportado perante as adversidades cotidianas?
—
LUZES MARISTAS:
“Tenho, é verdade, Irmãos que me ajudam nos diversos trabalhos: um bom mestre de noviços, um Irmão

capacitado para dar aulas aos demais, outro para as aulas aos noviços e um ecônomo. Falta-nos alguém que 
supervisione, que anime e tome a direção geral da casa em minha ausência, que atenda aos que vêm e vão; 
que goste e sinta a importância e as vantagens de estar no cargo, um diretor piedoso, preparado, 
experimentado, prudente, firme e constante. O padre Décultieux, coadjutor em Pélus sin, reúne todas essas 
qualidades. Várias vezes manifestou muita estima por nossa casa, quer pelo encaminhamento de candidatos 
para a Congregação, quer pelo empenho que teve na fundação do estabelecimento de Pélussin.” 

(Cartas de Champagnat, n. 56. In: União Marista do Brasil. Cartas de Marcelino J. B. Champagnat. Brasil, 
2019. p. 219-220.) 

— 
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CONSELHO DE FRANCISCO: 
“São Paulo convidava os cristãos de Roma a não pagar a ninguém o mal com o mal (cf. Rm 12, 17), a não 

fazer-se justiça por conta própria (cf. 12, 19), nem a deixar-se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem 
(cf. 12, 21). Esta atitude não é sinal de fraqueza, mas da verdadeira força, porque o próprio Deus ‘é paciente e 
grande em poder’ (Na 1, 3). Assim nos adverte a Palavra de Deus: ‘toda a espécie de azedume, raiva, ira, 
gritaria e injúria desapareça de vós, juntamente com toda a maldade’ (Ef 4, 31). 

É preciso lutar e estar atentos às nossas inclinações agressivas e egocêntricas, para não deixar que ganhem 
raízes: ‘se vos irardes, não pequeis; que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento’ (Ef 4, 26). Quando 
há circunstâncias que nos acabrunham, sempre podemos recorrer à âncora da súplica, que nos leva a ficar de 
novo nas mãos de Deus e junto da fonte da paz […].” 

(Gaudete et Exsultate, n. 113-114.) 
— 
ORAÇÃO:  
Não te irrites por causa dos que agem mal, 
nem invejes os que praticam a iniquidade, 
pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, 
e como a erva verde murcharão. 
Espera no Senhor e faze o bem; 
habitarás a terra em plena segurança. 
Põe tuas delícias no Senhor, 
e os desejos do teu coração ele atenderá. 
(Salmo 37) 
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TEXTO: CONHECER A PRÓPRIA HISTÓRIA 
"A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente." - 

Soren Kierkegaard (filósofo dinamarquês, 1813-1855) 
Nossa história não é lixo nem uma coisa qualquer, é um dos nossos tesouros mais preciosos. 
Sei que já comentei isso muitas outras vezes. Mas nunca antes dediquei um artigo a isso. Estou falando da 

importância de conhecer a própria história. Sim, a história de vida. Uma das primeiras atividades que 
proponho para boa parte dos meus pacientes é simples assim: "gostaria de conhecer a sua história." Acho 
muito interessante, antes da história em si, a forma como as pessoas fazem isso. Primeiro, como a atividade 
é encarada. Enquanto uns se entusiasmam, outros não entendem a razão do meu pedido. O que a minha 
história tem a ver com as minhas alergias, ou com a minha depressão, ou com a dependência do álcool, 
ou até com a dificuldade em me adaptar ao novo trabalho? Muito mais do que se pode imaginar. Depois, 
como a tarefa é desempenhada. Alguns dizem que não há nada o que contar e passam diversas sessões em 
silêncio. Outros contam em alguns poucos minutos a história de toda uma vida. Outros levam meses e 
meses nessa tarefa, me trazem fotos, correspondências, carteira de trabalho, título de eleitor, os dentes de 
leite do filho que faleceu ainda menino lá no interiorzão, e uma série de objetos pessoais carregados de 
preciosas lembranças. 

Independentemente do que acontece e de como a história é contada, este sempre é um trabalho muito rico. 
Porque a nossa história conta quem somos, quem fomos e quem desejamos ser. E isso é o que de mais 
precioso temos. Hoje gostaria de convidar o leitor a fazer o mesmo que proponho aos meus pacientes. Conte 
a sua história. Conte para si mesmo. Se quiser, pode escrever ou usar uma câmera de vídeo ou um gravador 
de voz. Pode usar o apoio de fotografias, desenhos, objetos... Pode construir uma linha do tempo ou usar 
os recursos com os quais você se sinta mais confortável. O mais importante de tudo é tomar consciência 
da própria história. Dê a si mesmo o tempo que precisar. Não tenha pressa, pois esta é uma atividade que só 
dá resultados quando não temos medo de nos envolvermos com ela. 

Logo que começamos a contar a nossa história, percebemos que ela começa muito antes do nosso 
nascimento. Quais são nossas origens? De onde vieram meus pais? Meus avós? Para os leitores de outros 
países entenderem, o Brasil é um país muito rico culturalmente, pois nosso povo foi formado pela 
convivência de diversos povos (indígenas, africanos, europeus, asiáticos...), com línguas, costumes e ideais 
muito diferentes. E tivemos de conviver e formar um novo povo, com novos costumes e com a nossa própria 
cultura. Mas, independentemente do lugar onde vivemos, é interessante pensar sobre as origens. Quais são 
as origens geográficas da sua família? E as origens socioeconômicas? A origem étnica? A origem religiosa? 
Tudo isso marca a história da nossa família e, assim, marca a nossa história. Quando conhecemos essas 
origens, muito dos nossos sintomas, costumes e mesmo a nossa forma de pensar se explicam e se revelam 
como que por magia. 

Fotos são recursos interessantes e que ajudam muito a contar a própria história. 
Agora passemos à história de vida propriamente dita. Como foi a gravidez da sua mãe? Foi planejada? Houve 

algum tipo de acidente ou problema de saúde? Como era a relação do casal e da família? Como foi o seu 
primeiro ano de vida? Como foi o início da sua infância? Como cuidavam de você? Quem cuidava? Como era o 
local onde você vivia? Mudou de casa? De cidade ou até de país? Quando entrou na escola? Como foi sua vida 
escolar? Como era a vida social, seu relacionamento com sua família, amigos, colegas, professores...? Como 
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era sua personalidade? E a sua saúde? E a adolescência e juventude! Como foram seus primeiros trabalhos e 
a escolha profissional? As primeiras experiências sexuais? O casamento, se for o caso? Teve filhos? Quem 
são eles e qual o papel deles em sua vida? Perdeu pessoas importantes? Em que momento? Em algum 
momento da vida, sofreu algum tipo de acidente, violência ou assédio? Não tenha medo de se perguntar 
mais e mais. Eu sei que muitos dessas informações não são conhecidas por você. Algumas podem ser 
perguntadas aos pais, avós, tios, irmãos ou primos mais velhos... Outras estão para sempre perdidas na 
poeira dos tempos... Bom, a gente trabalha com o que tem! Não tenha receio em juntar essas informações. 
Mais do que isso, não estamos fazendo um catálogo, e sim uma história de vida! Da sua vida, para ser mais 
clara. Então, não tenha medo de se envolver... reviva emoções ou no mínimo lembre-se de como foi para 
você viver cada uma dessas coisas. Que sentido elas tiveram para você na época e que sentido têm hoje, 
quando a história já avançou um pouco mais? 

A parte seguinte é o conto. Você reuniu material, informações, talvez até algumas fotos. Talvez tenha 
construído uma linha do tempo ou até uma árvore genealógica para visualizar melhor a história. Agora é hora 
de contá-la verbalmente. Pode ser falando ou escrevendo, como preferir. Mas é apenas no momento em que 
transformamos as informações e imagens num discurso coeso que a história ganha sentido. É muito comum 
a pessoa contar apenas histórias isoladas, fragmentos de sua vida. Isso é interessante num primeiro 
momento, mas para que haja um sentido, é preciso um esforço maior, é necessário unir os fragmentos numa 
única grande história: a história da sua vida. Por isso, como eu disse antes, envolva-se neste projeto e não 
tenha pressa. Em terapia, meus pacientes e eu gastamos diversas sessões trabalhando com a história de 
vida. 

A vida não é feita apenas de momentos alegres. E é justamente nos momentos difíceis que as pessoas 
costumam ter vontade de desistir da história de vida. Nessas horas é preciso lembrar que a vida de todos nós 
tem momentos mais difíceis e mais tristes. Ah, doutora, mas essas partes eu prefiro esquecer! Eu também. 
Quem não prefere? O problema é que quando a gente "esquece" falta um pedaço da história. Porque mesmo 
que a gente ignore aquele acontecimento na hora de contar a história, lá no fundo nós sabemos que ele 
continua lá e que ainda nos incomoda. O que costumo propor é olhar para esses fatos complicados da vida 
com muita atenção. O que exatamente aconteceu no seu ponto de vista? E no ponto de vista de cada um dos 
demais envolvidos? E olhando por um ponto de vista neutro? Depois de repensar por todos esses pontos de 
vista, muitas injustiças se tornam "sortes" e até benefícios. Muitos conflitos se tornam apenas mais um fato 
da vida. O pai rígido demais, visto pelos olhos da pessoa já adulta, talvez se torne apenas um homem com 
dificuldades na vida tentando fazer o que ele pensa ser o melhor para os filhos. E alguns dos acontecimentos 
continuam a doer. Esquecer não é uma opção válida. O ideal é mudar o sentido que damos ao fato, mudar o 
olhar que temos sobre o que aconteceu. Talvez a ajuda de um psicólogo seja bem vinda neste momento. O 
que não podemos é deixar esse tipo de lacuna na história. Nenhum vazio vai encobrir a dor pelo que 
aconteceu. Porque o que está aí nunca deixa de ser contado, de ser dito. E o que é mal dito (maldito?) Pode 
continuar machucando e deixando marcas muito tempo depois, como uma "maldição". 

Depois das informações terem sido coletadas e da história ter sido contada, o trabalho continua. Procuramos 
as personagens que representamos no decorrer da nossa história, situações que se repetem, padrões de 
pensamento, emoção ou comportamento e por aí vai... Mas, de maneira geral, neste ponto da tarefa, com a 
história contada e ainda não completamente trabalhada, muitas mudanças já podem ser notadas. As 
mudanças acontecem porque no decorrer do processo, contando e recontando a nossa história, nos 
apropriamos dela e modificamos o sentido que ela tem para nós, tornando possível uma vida com maior 
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autonomia. É preciso olhar para o passado para que nossos passos em direção ao futuro sejam dados com 
sabedoria. 

Texto de Bia F. Carunchio  

DINÂMICA HISTÓRIA DE VIDA 
Cada um de nós possui uma história de vida, marcada por acontecimentos positivos, negativos e que carregam 

emoções e memórias marcantes até hoje em sua vida. A partir disso, neste momento busque um lugar 
confortável em que você possa vivenciar o seu “deserto”. Um momento para relembrar e anotar a sua 
história de vida. Seja livre! Esta folha é sua e você pode escrever o que quiser/sentir.  

1. Do seu nascimento até os 5 anos (anote tudo o que lembrar, o que te contaram, as sensações e
sentimentos que você teve desse período):
___________________________________________________________________________________________
2. Dos 5 aos 10 anos:
___________________________________________________________________________________________
3. Dos 10 até os dias atuais:
___________________________________________________________________________________________

LETRA – MÚSICA “É PRECISO SABER VIVER” 
Quem espera que a vida 

Seja feita de ilusão 
Pode até ficar maluco 
Ou morrer na solidão 
É preciso ter cuidado 
Pra mais tarde não sofrer 
É preciso saber viver 

Toda pedra no caminho 
Você pode retirar 
Numa flor que tem espinhos 
Você pode se arranhar 
Se o bem e o mal existem 
Você pode escolher 
É preciso saber viver 

É preciso saber viver 
É preciso saber viver 
É preciso saber viver 
Saber viver 
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Tema: VOCAÇÃO E PROJETO DE VIDA pt. 1 
“Qualquer vida se decide na capacidade de se doar.  

É ali que se transcende, que se torna fecunda”  
(Jorge Bergoglio no dia de Natal de 1987). 

Título do encontro: Todos somos chamados! 

OBJETIVO: Analisar os elementos essenciais da vocação, tendo em vista a “história da 
Salvação”.  

DURAÇÃO: 2 horas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

• Anexos.
• Bíblias e alguns volumes do Catecismo da Igreja Católica.
• Mídia (Datashow, caixa de som).
• Materiais didáticos: rolo de papel Kraft, canetinhas, lápis de cor, tesoura, imagens
para recorte, etc.
• Instrumental de Avaliação.

ACOLHIDA & ESPIRITUALIDADE:   
ACOLHIDA: Apresentação da equipe e do grupo e objetivo do encontro, 
música/dinâmica de animação ou quebra-gelo. 

ESPIRITUALIDADE: Preparar o ambiente com panos no chão, velas e incenso. Usar 
música de reflexão (sugestão link> https://youtu.be/s5YHE-alxG0). Convidar os jovens 
a silenciar a mente e abrir o coração. Fazer a leitura do trecho “luzes maristas” (anexo) e 
pedir, após uns minutos, para que partilhem o que “ouvem” no mais profundo do seu 
ser. Pode-se, após, ler o “conselho de  Francisco” (anexo) e fazer a oração (anexo). 

SENSIBILIZAÇÃO: vídeo “Deus fala com Abraão” (link> https://youtu.be/IDpi5JmxpS0 ) 

https://youtu.be/s5YHE-alxG0
https://youtu.be/IDpi5JmxpS0
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APRESENTAR O TEXTO/slide: VOCAÇÕES NA BÍBLIA  (sugestão> canva.com)

MOMENTO ON-LINE/PRESENCIAL: ganha quem trouxer o maior número de imagens de 
santos que existem em sua casa. Pode ser estatuetas ou imagens (foto). Pode-se usar 
desse momento para refletir a caminhada da salvação de cada santo. Sugerir que cada 
jovem possa pesquisar sobre a vida daquele santo, tendo em vista de como foi a 
experiência de fé e da caminhada vocacional de cada um.

VOCAÇÃO NA BÍBLIA: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e 
recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça 
do Senhor.” (Lucas 4:18-19) 

DOCUMENTO DA IGREJA: a parir da exortação apostólica “Gaudete et Exultatte”, “na 
Carta aos Hebreus, mencionam-se várias testemunhas que nos encorajam a «correr 
com perseverança a prova que nos é proposta» (12, 1): fala-se de Abraão, Sara, Moisés, 
Gedeão e vários outros (cf. cap. 11). Mas, sobretudo somos convidados a reconhecer-
nos «circundados de tal nuvem de testemunhas» (12, 1), que incitam a não nos deter no 
caminho, que nos estimulam a continuar a correr para a meta. E, entre tais 
testemunhas, podem estar a nossa própria mãe, uma avó ou outras pessoas próximas 
de nós (cf. 2 Tm 1, 5). A sua vida talvez não tenha sido sempre perfeita, mas, mesmo no 
meio de imperfeições e quedas, continuaram a caminhar e agradaram ao Senhor.” 

DINÂMICA: Caça ao tesouro profético 

CAÇA AO TESOURO VIRTUAL> https://wordwall.net/resource/19725801/ca%c3%a7a-ao-tesouro-prof%c3%a9tico

APROFUNDAMENTO (virtual ou presencial): Linha do tempo: fazer uma linha do 
tempo tendo em vista a história da salvação conversada até então, usando a Bíblia 
(oferecer suporte, dicas de passagens bíblicas etc.), Catecismo da Igreja Católica, 
internet, materiais didáticos ou outros. 

JULGAR

VER

https://wordwall.net/pt-br/community/ca%C3%A7a-ao-tesouro-virtual
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ENCONTRO COM A REALIDADE> VÍDEO a história da Salvação (em: A história da salvação é

sobre Jesus Cristo - YouTube), e partilha. 

COMPROMISSO> Fazer um estudo de campo nas diversas congregações existentes na 
região e como é o carisma de cada um, e quais os trabalhos ou atividades realizadas. 

GESTO CONCRETO> o que eu posso fazer? 

- Participar de encontros/retiros vocacionais.

- Postar no Instagram do @irmaomarista e do seu grupo de jovens uma ação concreta
realizada na semana.

- Rezar pelas vocações (sugestão orações em anexo).

MÚSICA VOCACIONAL: 
- Alma Missionária (link> https://youtu.be/6VbJ7WQF3sI cover).
- O Profeta (Antes que eu te formasse!) (link> https://youtu.be/bWBf-_nUROg vs)
- O mesmo rosto (Jorge Trevisol) (link> https://youtu.be/-Gm-mMwACjE vs)

MOMENTO VOCACIONAL> Depoimentos: Chamar um irmão, padre ou outra vocação de 
alguma outra congregação, bem como alguém da vocação leiga para relatar um pouco 
sobre sua caminhada e experiência de fé. 

Convites vocacionais e redes sociais. 

Avaliação (instrumental) 

Foto com o grupo. 

Confraternização. 

AGIR

CELEBRAR

https://www.youtube.com/watch?v=J4SwUdXIh-I
https://www.youtube.com/watch?v=J4SwUdXIh-I
https://youtu.be/6VbJ7WQF3sI
https://youtu.be/bWBf-_nUROg
https://youtu.be/-Gm-mMwACjE
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LUZES MARISTAS (Água da Rocha, n. 108.) 

“Ao oferecer e receber amor, somos desafiados a combater a tendência ao individualismo, ao excessivo cuidado 
pessoal e à mesquinhez. Isso exige o desenvolvimento do espírito de família. Precisamos estar abertos aos 
outros: atentos às suas necessidades, dispostos a escutar e a colocar o nosso tempo à sua disposição. Nesse 
caso, todos são iguais, tanto os jovens quanto os mais idosos, pois, em se tratando de doação pessoal, não há 
distinção de idade.”. 

CONSELHO DE FRANCISCO (Evangelii Gaudium, n. 171.) 

“Precisamos nos exercitar na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar, na comunicação com o outro, é a 
capacidade do coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro 
espiritual. Escutar ajuda-nos a individuar o gesto e a palavra oportunos que nos desinstalam da cômoda 
condição de espectadores. Só a partir desta escuta respeitosa e compassiva é que se pode encontrar os 
caminhos para um crescimento genuíno, despertar o desejo do ideal cristão, o anseio de corresponder 
plenamente ao amor de Deus e o anelo de desenvolver o melhor de quanto Deus semeou na nossa própria 
vida.” 

ORAÇÃO 

Senhor Deus, Uno e Trino, 

Vós que ouvistes o clamor do teu povo. 

Dai-me a graça de saber escutar 

os que tanto precisam falar. 

Que eu seja prudente para ficar calado, 

paciente para não interromper, 

humilde para não julgar, 

e sábio para discernir. 

Amém! 

ANEXOS
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Tema: VOCAÇÃO E PROJETO DE VIDA pt. 2 
Cada Irmão, Sacerdote e Leigo é chamado a viver uma vocação e realizar-se plenamente nela e como 

pessoa”  (Diretrizes da Animação Vocacional, Umbrasil, p. 5) 

Título do encontro: Consagrados para uma missão! 

OBJETIVO: Despertar a consciência de assumir os compromissos que brotam a partir do 
batismo; apresentar as diversas formas de assumir a vocação cristã enquanto estado 
de vida, como vocação para a família, vocação para o sacerdócio e vocação para a vida 
consagrada.  

DURAÇÃO: 2 horas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

• Anexos.
• Bíblia.
• Mídia (Datashow, caixa de som).
• Instrumental de Avaliação.

ACOLHIDA & ESPIRITUALIDADE:   
ACOLHIDA: Apresentação da equipe e do grupo e objetivo do encontro, 
música/dinâmica de animação ou quebra-gelo. 

ESPIRITUALIDADE: Com antecedência, preparar o ambiente da oração com a Palavra de 
Deus ao centro, vela, flores, símbolos ou imagens que remetam às vocações específicas. 
Pedir anteriormente (se possível) para que façam preces para as diversas formas de 
vocações que conhecemos. Após disso, rezar a “Oração pelas vocações” (anexo). 

SENSIBILIZAÇÃO: Música “Talentos” (Grecco) link: https://youtu.be/y4syvQTBVwk )

(vídeo/slide com a Letra e imagens... parábola dos talentos)

https://youtu.be/y4syvQTBVwk
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Apresentar o TEXTO/slide: PROJETO DE VIDA E VOCAÇÕES ESPECÍFICAS 

VOCAÇÃO NA BÍBLIA: "Vós sois o sal da terra; mas se o sal perder suas qualidades, 
como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos 
homens.” (Mateus 5,13) / “Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se 
viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus.” (2Coríntios 3.5) 

Documento da Igreja: O Papa Francisco na Exortação CHRISTUS VIVIT nº107 diz 
que: “Para isso, precisas de reconhecer uma coisa fundamental: ser jovem não significa 
apenas procurar prazeres transitórios e sucessos superficiais. Para a juventude 
desempenhar a finalidade que lhe cabe no curso da vida, deve ser um tempo de doação 
generosa, de oferta sincera, de sacrifícios que custam, mas torna-nos fecundos.” 

DINÂMICA: Instrumental PROJETO DE VIDA I. 

APROFUNDAMENTO: Olhar para o nosso Projeto de Vida e verificar se isso faz sentido 
na nossa vida tendo em vista o processo de discernimento vocacional. 

ENCONTRO COM A REALIDADE> Talk Show> Trazer convidados para um bate-papo 
vocacional: Um padre, um religioso ou religiosa, um leigo, um casal, um jovem. A partir 
dos depoimentos deles trazer a importância de se doar enquanto vocação na Igreja. 
Possibilitar um espaço para perguntas e troca de experiências. 

COMPROMISSO> Propor ao jovem de fazer um acompanhamento vocacional com um 
padre, religioso ou religiosa, ou com uma psicóloga. Conversar em casa sobre como 

JULGAR

VER

AGIR



‘    Jovem Cristão
ROTEIRO DE ENCONTRO EIXO I: VOCAÇÃO À VIDA  

TEMA: VOCAÇÃO E PROJETO DE VIDA pt2

seus pais se conheceram ou mesmo como foi a caminhada de “discernimento” 
vocacional. 

GESTO CONCRETO> o que eu posso fazer? 

- Participar de encontros/retiros vocacionais.

- Postar no Instagram do @irmaomarista e do seu grupo de jovens uma ação concreta
realizada na semana.

- Rezar pelas vocações (sugestão orações em anexo).

MÚSICA VOCACIONAL: 
- Alma Missionária (link> https://youtu.be/6VbJ7WQF3sI cover).
- O Profeta (Antes que eu te formasse!) (link> https://youtu.be/bWBf-_nUROg vs)
- O mesmo rosto (Jorge Trevisol) (link> https://youtu.be/-Gm-mMwACjE vs)

MOMENTO VOCACIONAL>  

Convites vocacionais e redes sociais.

Avaliação (instrumental) 

Foto com o grupo. 

Confraternização. 

CELEBRAR

https://youtu.be/6VbJ7WQF3sI
https://youtu.be/bWBf-_nUROg
https://youtu.be/-Gm-mMwACjE
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES (CNBB) 

Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, 
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e comunidades, 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, religiosas, missionários, missionárias, para o bem do Povo de Deus e de toda a 
humanidade. Assim seja. 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES (São João Paulo II) 

Maria, Mãe da Igreja, a ti nos dirigimos, a ti que, com teu SIM, abriste a porta à presença de Cristo no mundo, na 
história e nas almas, acolhendo em humilde silêncio e total disponibilidade o apelo do Altíssimo. Faz que muitos 
homens e mulheres saibam sentir ainda hoje a voz convidativa do teu filho: “Segue-me”. Faz que encontrem a 
coragem de deixar as suas famílias, as suas ocupações, as suas esperanças terrenas e sigam Cristo no caminho 
por ele traçado.95 Estende a tua mão materna sobre os Missionários espalhados por todo o mundo, sobre os 
Religiosos e as Religiosas que assistem os idosos, os doentes, os deficientes, os órfãos; sobre quantos estão 
empenhados no ensino, sobre os membros dos institutos seculares, fermento silencioso de boas obras; sobre 
aqueles que na clausura vivem de fé e amor e suplicam a salvação do mundo. Amém! (Papa João Paulo II) 

Letra da música: ALMA MISSIONÁRIA 

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 homens 
Necessitem tua palavra 
Necessitem, de força de viver 
Onde falte a esperança 
Onde tudo seja triste 
Simplesmente, por não saber de ti... 

Te dou meu coração sincero 
Para gritar sem medo 
Tua grandeza senhor 

ANEXOS
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Tereis, minhas mãos sem cansaço 
Tua história em meus lábios 
E força na oração 

Leva-me aonde os homens 
Necessitem tua palavra 
Necessitem, de força de viver 
Onde falte a esperança 
Onde tudo seja triste 
Simplesmente, por não saber de ti... 

E, assim eu partirei cantando 
Por Terras anunciando tão belo é teu amor 
Senhor, tenho alma missionária 
Conduza-me à Terra 
Que tenha sede de ti... 

Letra da música: O PROFETA 

Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe 
Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei 
Para ser meu profeta entre as nações Eu te escolhi 
Onde te envio irás, o que te mando proclamarás! 

Tenho que gritar, tenho que arriscar 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti, como calar 
Se Tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar 
Ai de mim se não o faço! 
Como escapar de Ti, como calar 
Se Tua voz arde em meu peito? 

Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei 
Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei 
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir 
Para edificar, construirás e plantarás! 

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe 
Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está 
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei 
É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está. 
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Letra da música: O MESMO ROSTO 

Dizem que o sol, deixou de brilhar 
Que as flores mais belas não perfumam mais 
Os jovens teriam deixado de amar 
De crer na esperança de poder mudar 
Que as lutas e os sonhos o vento espalhou 
E que envelheceram as forças do amor 

Se fosse assim que digam vocês 
De quem é o rosto que ainda sorri 
De quem é o grito que nos faz tremer 
Defendendo a vida, o modo de ser 
De quem são os passos marcados no chão 
Unindo o compasso de um só coração 

Enquanto existir um raio de luz 
E uma esperança que a todos conduz 
Existe a certeza, plantada no chão 
Ternura e beleza não acabarão 
Pois a juventude que sabe guardar 
Do amor e da vida não vai descuidar 

O rosto de Deus é jovem também 
E o sonho mais lindo é ele quem tem 
Deus não envelhece, tampouco morreu 
Continua vivo no povo que é seu 
Se a juventude viesse a faltar 
O rosto de Deus iria mudar 

DICAS DE SITES:

https://my.survio.com/
https://catequesederendufinho.blogspot.com/p/recursos-para-catequese.html https://wordwall.net/
https://www.canva.com/
https://br.pinterest.com/pin/718464946782603879/
https://catequesederendufinho.blogspot.com/p/historias-da-bibli.html https://
catequesederendufinho.blogspot.com/p/teologia.html
https://www.a12.com/jovensdemaria/noticias/musicas-catolicas-sobre-vocacao
https://www.a12.com/source/files/originals/3_-_VOCACAO_CRISTA-290564.pdf
https://slideplayer.com.br/slide/1842242/
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