Diocese de Macapá
Pastoral Catequética

Catequese em Casa
Encontro 15 (Vocacional) – Vocação: missão e compromisso de vida
Oração inicial (para todos os encontros)

A - Como filhos e filhas amados do Pai Eterno, estamos reunidos para dar graças a
ele pelo dom de nossa vida. Iniciemos nosso encontro em nome da Santíssima
Trindade:
T - Em nome do Pai...
A - Irmãos e irmãs, desde toda eternidade, o Senhor nos quis, nos amou e nos
consagrou como seus filhos e filhas. Ao nos dar a vida, ele quis que estivéssemos
todos unidos em seu amor. E, na presença dele, viver com alegria.
T - (cantado) Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre
seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É
difícil agora viver sem lembrar me de ti. Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro a
paz e a alegria bem perto de ti. (2x)
A - Convocados pela Trindade Santíssima. E, por ela, reunidos no mesmo amor,
seguindo os passos de Jesus, iluminados pelo Espírito Santo, queremos, hoje,
refletir nossa vocação e missão.
T - (cantado) 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 final eu fiquei seduzido.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro a
paz e a alegria bem perto de ti. (2x)
A - Em Jesus, somos herdeiros do céu! É ele quem nos aponta o caminho para o Pai.
Jesus é o amor que liberta e salva.
T- (cantado) 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. Te amarei, Senhor (bis), eu só
encontro a paz e a alegria bem perto de ti. (2x)
A - Oremos:
T - Ó Divino Pai Eterno, fonte de toda misericórdia e bondade. Vos nos chamaste à
vida como vocação. Em nome de Jesus, na força e luz do Espírito Santo, nós vos
pedimos: acolhei a nossa história e iluminai nossa resposta de amor, ao teu Amor
de Pai. Amém!
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Oração inicial (página 01)
A — O Batismo é o sacramento que nos faz filhos e filhas adotivos do Pai Eterno. É a porta
de entrada na comunidade cristã, sinal do Deus Trindade. O Batismo é o compromisso
pelo qual respondemos ao chamado de Deus Pai. Através dele, quem o recebe assume
em sua vida a vida que é de Cristo.
T — Ajudai-nos, Senhor, a viver o nosso Batismo em plenitude de vida e de amor!

Palavra de Deus
A — Antes de iniciar sua missão, Jesus deixa ser batizado por João Batista no Rio Jordão.
É Jesus quem o institui sacramento de vida eterna (cf. Jo 3,5). Quem o recebe, recebe do
próprio Cristo como chamado à missão: “Ide e ensinai a todos os povos; batizai-os em
nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo” (Mt 28,19).
Canto de aclamação

Evangelho de Mateus (Mt 3, 13-17)

Reflexão
A - Pelo Batismo, toda pessoa cristã é chamada em missão: continuar o Reino de Deus! E
recebe a vocação para o amor. Quem ama vem de Deus. Pelo Espírito Santo, o Batismo
acende em nós a chama ardente do amor sem limites que brota do coração da Trindade
Santíssima: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
L - Pelo Batismo, somos acolhidos no coração da comunidade-Igreja. Somos convocados
por ela a levar às outras pessoas a Boa Nova de Jesus. E, principalmente, dar testemunho
com a própria vida, da vida que gratuitamente recebemos das mãos de Deus.
T - Senhor, por seu amor, ajudai-nos a amar e viver bem nossa vida!
L — Viver em comunidade de fiéis é também assumir o compromisso de amor para com os
irmãos. É servir Jesus nos mais pequeninos: “Tive fome e me deste de comer; tive sede e
me deste de beber; era peregrino e me acolheste; estava nu e me vestiste; adoeci e me
visitaste; estive na prisão e fostes ter comigo (cf. Mt 25, 31-36).
T — Senhor, por seu amor, ajudai-nos a abrir nosso coração para os irmãos e irmãs que
precisam de nós.
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L — A pessoa chamada por Jesus a estar com ele, deve fazer toda a diferença na
sociedade. Iluminada pela Palavra de Deus, ela deve lutar pela justiça que une as
pessoas e promove a paz. Pois, “a Palavra de Deus denuncia, sem ambiguidade, as
injustiças e pro- move a solidariedade e a igualdade” (Bento XVI).
T — Senhor, por seu amor, fazei-nos promotores da justiça e da paz!
L— A pessoa batizada deve assumir um compromisso cristão na família e na
comunidade. Ela não é batizada para ficar acomodada, ser preguiçosa e indiferente.
Precisa estabelecer um vínculo de amor e união com Deus, com os irmãos, consigo
mesma e com o mundo em que vive.
T — Senhor, por seu amor, livrai-nos do comodismo, da preguiça e da indiferença!
L - A pessoa batizada assume o seu Batismo como causa e compro- misso de vida. É
atuante na comunidade. Serve a Deus na doação de vida, no trabalho, na partilha dos
dons, na fraternidade e na oração.
T - Senhor, pela nossa vida, despertai-nos para nossa vocação e missão.

Partilha da vida
A - À luz da Palavra de Deus que ouvimos e refletimos, vamos ver como está nossa vida
de batizados. Vamos ver se estamos bem em nossa casa, nossa vida e nossa
caminhada. Ou se precisamos fazer uma profunda revisão de vida.
1. Como está sua vida de pessoa batizada?
2. Você é coerente com seu Batismo?
3. Você procura ser reflexo do amor de Deus para as outras pessoas?
4. A partir do que rezamos hoje: você vai continuar como está, ou sacudir a poeira
de sua vida e assumir pra valer o seu Batismo?
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Gesto vocacional
A - Um carinho, um sorriso, um abraço, uma escuta, uma ajuda... não custa nada! E
faz muito bem a quem doa e a quem recebe. Até o nosso próximo encontro, vamos
assumir o compromisso de visitar alguma pessoa que está enferma, necessitada e
ajudá-la no que estiver a precisar.

Preces em casa
A — Obedientes à Palavra de Deus, iluminados pela sabedoria do Evangelho de Jesus,
repletos do Espírito Santo, vamos elevar ao Pai Eterno nossas preces de amor!
L — Para que, pela força do Espírito Santo, cada um de nós assuma de verdade o seu
Batismo, rezemos:
T — Ouvi-nos, Senhor!
L — Para que o Senhor nos ajude a viver bem o nosso Batismo, rezemos:
T — Ouvi-nos, Senhor!
L— Para que descubramos o que Deus quer de nós, em nossa vida e missão, rezemos:
T — Ouvi-nos, Senhor!
L— Para que o nosso Batismo, vocação e missão não sejam sucumbi- dos pelo medo,
preguiça e egoísmo, rezemos:
T — Ouvi-nos, Senhor!
L - Para que tenhamos consciência de que a partir do nosso Batismo, temos de
assumir de verdade a vida de Jesus que é vida para nossa vida, rezemos:
T — Ouvi-nos, Senhor!
(preces espontâneas)
A — Ó Divino Pai Eterno, Deus de amor, bondade e misericórdia; vós que enviastes o
Espírito Santo ao seu Filho Jesus no dia de seu Batismo, envie sobre cada um de nós
o vosso amor santificador. Que santificados por ele, possamos viver a plenitude da
graça de nosso Batismo, vocação e missão!
T — Amém.
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A - Como foi bom e alegre o nosso encontro. Melhor ainda, é saber que Deus nos ama
do jeito que somos. Que ele é nosso Pai criador e nos quer todos filhos seus. Para
finalizar, vamos dar graças a Deus, em Jesus, na força e luz do Espírito Santo!
T - "Pai de bondade, concedei que possamos alcançar a herança eterna no vosso
Reino, onde, com todas as criaturas, libertadas da corrupção do pecado e da morte,
por toda a vida, vos glorificaremos”.
A - Confiantes no amor do Divino Pai Eterno, vamos juntos, a uma só voz, em nome
de Jesus, elevar a ele nossa prece de amor. Oremos:
T - Senhor, pelo Batismo nos chamados, como filhos e filhas, a formarmos uma
comunidade fraterna. Todos são chamados, mesmo que em caminhos e serviços
diferentes. Ensinai-nos, Senhor, a compreender e assumir nossa vocação. Nossas
comunidades precisas de animadores, de catequistas, de leigos e leigas, de
religiosos e religiosas, de padres, de diáconos, e de famílias bem constituídas que
sejam exemplos de vida cristã. Senhor, o dom de criar todas as coisas é vosso. Mas,
somos nós que devemos trilhar nossos caminhos. Precisamos de vossa luz e de vossa
graça para sermos fiéis ao vosso chamado e aos clamores de nossos irmãos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém!
A - Unidos a Jesus de Nazaré, que tão bem soube cumprir sua missão de Redentor
da humanidade, rezemos ao Pai:
T-Pai nosso...
A - Maria é a grande vocacionada do Divino Pai Eterno. Porque estava aberta ao
convite de Deus, ela gerou Jesus no ventre e no coração. Através dela, a Redenção
de Deus alcançou a humanidade inteira.
Por isso, rezemos a Maria:
T - Ave, Maria...
A - Que a Trindade Santíssima fortaleça nossa vida, conceda-nos alegria saúde,
amor e paz, e nos ajude em nossa vocação.
T - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

