


REFRÃO VOCACIONAL
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!”

Dirigente: Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo.  Amém!

Oração - “Pai de misericórdia, que destes o vosso 
Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais 
com os dons do vosso Espírito, concedei-nos 
comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, 
que sejam fontes de vida fraterna e suscitem 
nos jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à 
evangelização. Sustentai-as no seu compromisso 
de propor uma adequada catequese vocacional 
e caminhos de especial consagração. Dai 
sabedoria para o necessário discernimento 
vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça 
a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, 
Mãe e educadora de Jesus, interceda por cada 
comunidade cristã, para que, tornada fecunda 
pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações 
autênticas para o serviço do povo santo de Deus.” 
Amém!

VOCAÇÃO
Vem do latim, vocare 
- significa “chamado”, 
celebrado o mês 
vocacional, conforme 
costume da Igreja 
no Brasil, em agosto desde o ano 1981 - é 
um tempo propício para orações, reflexões e 
ações nas comunidades por todas as vocações 
que pertencem a Igreja.
 Na Sagrada Escritura encontramos 
inúmeros relatos vocacionais, tanto no antigo 
testamento, quanto no novo testamento. E 
é interessante notar que em cada chamado 
existe uma particularidade, existe um modo 
próprio de Deus chamar, isto porque, cada 
pessoa é única Vejamos alguns exemplos:

VOCAÇÃO DE JONAS
(cf. Jn 1-4). A metade da narrativa do livro de 
Jonas mostra-nos o paradoxo entre Deus e 
Jonas, o Senhor que chama Jonas, e este que 
foge do chamado divino, mas que em um certo 
momento resolve cumprir a vontade de Deus, 
e vai aonde o Senhor lhe envia para lá fazer o 
anúncio a conversão.

VOCAÇÃO DE MARIA
Aquela que é exemplo de vocação, (Lc 1, 
5-25). A resposta de Maria diante do Arcanjo 
Gabriel é muito conhecida para nós, “Faça-se”, 
Nossa Senhora nos ensina a entregar a vida 
inteiramente ao Senhor, aos planos de Deus, 
ela não tinha noção das consequências que o 
seu Sim traria, ela somente se abandonou na 
vontade de Deus e aceitou ser a Mãe do Filho 
de Deus.
 Tanto a Virgem Maria, quanto Jonas, 
seguiram o chamado de Deus, e como já dito 
“Deus nos chama de um modo único”. 

Abramos o coração para escutar a Deus 
que nos chama a caminhar com Ele...

Momento de fazer silencio e orar:

Texto bíblicos que nos podem ajudar: 
1Sm 3,1-21 / Ex 3,1-6 / Is 6,1-13 / Jr 1,4-19. 

Mc 3,7-12 / Mc 2,13-14 / At 9,1-19

ATENÇÃO...
Bispo é missionário de Jesus, Sumo sacerdote; 
o presbítero, de Jesus Bom Pastor; o diácono, 

de Jesus Servidor; os leigos e leigas, de 
Jesus Luz do Mundo; e os consagrados e 

consagradas, de Jesus Testemunho do Pai. 
Todos somos discípulos-missionários! 

(DA 211).

PARA REFLETIR:
• Diante da minha 

vida consigo perceber 
o chamado que o 
Senhor me faz? 

• Tenho fugido da 
vocação ao qual o 

Senhor me chama? Ou tenho prontamente 
dado o meu sim a ele?  

1º DOMINGO DIA DO SACERDOTE: 
A escolha deste tema no primeiro domingo 
se deve ao fato de, no dia 4 de agosto, a Igreja 
celebrar o dia de São João Maria Vianney, 
o Cura D’Ars, padroeiro dos padres; “A 
vocação do Sacerdote representa ser 
imagem de Cristo na comunidade cristão 

“Tu és sacerdote eternamente, a ordem do rei 
Melquisedec!” (SL 109 – 110).

Partilhando Vida: Sou o diácono Ricardo, 
quero experienciar um pouco da minha 
vida dentro do seminário. Meu ingresso no 
seminário ocorreu aos meus 29 anos, no 
seminário do Instituto Missionário Servos 
de Jesus Salvador (Salvistas), na qual 
cursei os estudos filosóficos, no Instituto 
São Boaventura (Santo Amaro). Após, um 
período de experiencia com a Fraternidade 
Salvistas, busquei novos horizontes na 
Diocese de Guarulhos, na qual segui meu 
chamado à caminhar nos planos Divino da 
minha vocação. O tempo de seminário nos 
proporciona a busca dos diversos encontros 
e convivências vocacionais, para que esse 
despertar não seja ofuscado. Portanto, 
nossa formação é a base primordial para 
essa etapa dentro do seminário. Etapas 
essas que são: 

Propedêutico: é aquela etapa onde o 
jovem ingressa depois de um período 
de amadurecimento participando nos 
encontros vocacionais. Durante 1 ano se 
aprofunda o seu conhecimento doutrinal e 
espiritual, junto com a vivência comunitária. 

Seminário Maior: o candidato conclui 
uma da etapa mais longa da formação, na 
qual corresponde aos estudos filosóficos 
(ou etapa do discipulado) e teológicos 
(ou etapa de configuração). Contudo, o 
seminário nos requer muita disciplina 
formativa e espiritual (com orações diárias 
e a Santa Missa), a minha experiencia posso 
dizer com clareza que foi muito profunda 
e que me fez buscar dentro dos desafios 
disciplina espiritual e principalmente 
comunitária. Assim o jovem se dispõe para 
ser discípulo de Jesus e servidor da igreja 
como sacerdote:

ATENÇÃO...
Já pensou em ser 

sacerdote?
Por acaso você 

conhece o padre da 
sua comunidade, ou 

paróquia?

“O Senhor te chama” 
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2º DOMINGO - VOCAÇÃO FAMILIAR -
DIA DOS PAIS 

É também, o dia da vocação à vida familiar. 
Nos diz São João Paulo II que: “o futuro da 
humanidade passa pela família”, visto que, 
no seio familiar são postos os fundamentos 
pelos quais se constrói a vida e as relações de 
cada ser humano, tanto na Igreja, quanto fora 
dela. Cabe aos pais, com amor, compaixão 
e fé, fazer do seu lar um ambiente de paz e 
conduzir seus filhos nos valores cristãos.

Partilhando 
a vida: 

 Me chamo 
Nice sou casada 
com Vanderlei – 
juntos temos 2 
filhos Maykon e 
Nicola, neste ano 
completamos 22 

anos de vida matrimonial. Atualmente temos 
como família, missão de evangelizar através 
do nosso matrimonio e com as famílias  (no 
ECC e na liturgia ) – viver o matrimonio 
é como em qualquer outra vocação tem 
seus desafios – pois quando duas pessoas 
decidem viver juntos, surgem as diferente 
de ver a vida, mas Deus sempre capacita os 
que ele escolheu para viver essa vocação 
e ele confia em nos de sermos exemplos 
(de fazer o outro feliz) – nossos filhos são 
jovens um de 12 e  de 17 anos – caminha 
sempre conosco, valoriza os sacramentos e 
os trabalhos pastorais e juntos acreditamos 
que vale a pena construir uma vida familiar 
– pois é na família que vai surgir outras 
vocações – aqui na nossa família sempre 
pensamos a importância de esta juntos, 
viver o mandamento do amor, vamos nos 
conhecendo para viver a santidade na vida 
diária, nas pequenos detalhes, sabemos que 
tudo é um processo e tratamos de estarmos 
sempre a escuta para entender o que Deus 
quer para nós, e Posso dizer com Alegria vale 
a pena viver, ter filhos e formar-se família.

CONVITE DO 
PAPA FRANCISCO 

PARA AS FAMÍLIAS

Estás casado? Sê santo, amando e cuidando 
do teu marido ou da tua esposa, como 
Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? 
Sê santo, cumprindo com honestidade e 
competência o teu trabalho ao serviço 
dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? 
Sê santo, ensinando com paciência as 
crianças a seguirem Jesus. Estás investido 
em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem 
comum e renunciando aos teus interesses 
pessoais” (DA 14)

Vamos pensar:
Você já pensou na vida matrimonial como 

Vocação para você viver?
Como você se vê sendo pai ou mãe 

construindo uma família?

3º DOMINGO – VIDA CONSAGRADA 
A Igreja nos faz recordar, Religiosos, 
Consagrados Seculares que estão sempre 
a serviço de Deus, por meio da oração, 
da missão, da educação e da caridade. “A 
vida consagrada, deve estar profundamente 
arraigada nos exemplos e ensinamentos de 
Cristo nosso Senhor, é um dom de Deus Pai à 
sua Igreja, por meio do Espírito”. (Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Vita Consecrata 
1996).  

Partilhando a vida:

No coração de uma família de 5 filhos, 
minha vida cresceu e foi configurando meu 
ser de filha, irmã e de mulher, experiencias 
que hoje marcam a vocação para viver 
a fraternidade como carisma. Foi na 
celebração do sacramento de Crisma, que o 
Espírito de Deus, me desperto a consciência 
de ser Igreja, de ser catequista, mais tarde 
durante nos trabalhos na paroquia com 
crianças e também com os irmãos (as) 
catequistas, Jesus acendeu em mim o desejo 
de entregar a vida – como consagrada. 
Depois de um ano fazendo a experiencia de 
namoro e discernindo a vocação, o chamado 
de Jesus me impulsionou a dizer SIM na 
Congregação das Carmelitas Missioneiras 
com as palavras de São Marcos: 

“Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele 
quis. E foram a ele. Designou doze dentre eles 
para ficar em sua companhia e enviá-los para 

pregar” Mc. 3,13-15. 

Já se passaram 20 anos quando disse Sim a 
Jesus como Carmelita Missionária, tenho 
convicção que Ele me chama para ser 
discípula / missioneira na Igreja servido aos 
mais necessitados. Então deixo aqui uma 
palavra para você jovem que vivem inquieto 
e ainda não descobriu sua vocação: A vós, 
jovens, digo: se sentirdes o chamamento 
do Senhor, não o recuseis! Entrai, antes, 
corajosamente nas grandes correntes de 
santidade, que foram iniciadas por Santas 
e Santos insignes no seguimento de Cristo” 
(Doc. VC, 106). Beatriz Ortiz López CM. 

Vamos pensar:
• O que te chama mais 

atenção num religioso (a)? 
• Dos três votos que os 

religiosos fazem (castidade, 
pobreza e obediência) 

qual lhe chama mais atenção? Por quê?

4º DOMINGO – VOCAÇÕES LEIGAS 
Tem como vocação própria de buscar 
o Reino de Deus exercendo funções no 
mundo, no trabalho, mas encaminhando 
e guiando-se segundo o plano e a vontade 
de Deus. São chamados a ser “sal da 
terra e luz do mundo” (Mt 5, 13s). Seja na 
liturgia, na música, ações de caridade, na 
comunicação ou nas diversas pastorais 
e movimentos existentes na igreja, os 
leigos são vocacionados a crescerem na 
fé e contribuir para o louvor do Criador e 
do Redentor. Leigos são “Todos os cristãos 
batizados que estão a serviço da vida, isto é, 
os fiéis que, depois do Batismo, constituem 
o Povo de Deus. (Adaptação CIC 897).  O 
Leigo vivifica o mundo com o testemunho 
da ressurreição de Cristo e o alimenta com 
os frutos espirituais descritos pelo apóstolo 
Paulo em Galatas 5, 22: caridade, alegria, 
paz, paciência, afabilidade, bondade… (Cf. LG 
38).

Partilhando a vida:

Me chamo Juceli, sou casada e tenho uma 
filha de 12 anos. Participo da Paróquia 
Sagrada Família, fui catequista durante 
muitos anos e atualmente faço parte 
da equipe de liturgia. Sou professora, 
neste momento trabalho com crianças 
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deficientes, também sou Psicóloga Clínica. 
Deus me chama a pôr em prática a minha 
vocação dentro e fora da igreja e esse 
chamado é constante e contínuo, me sinto 
muito feliz em ser uma evangelizadora e 
fazer parte de uma comunidade que apesar 
de ter inúmeros desafios é motivada pela 
ação do Espírito Santo e é como filha da 
Igreja que todos os dias renovo meu sim a 
Deus como vocacionada a estar sempre a 
serviço da Vida. Como Maria sempre repito,

“Aqui estou Senhor envia-me para servir a 
tia Igreja”.Leigo está chamado há “Vivem no 

mundo, isto é, em toda e qualquer ocupação e 
atividade terrena, e nas condições ordinárias 
da vida familiar e social, com as quais é como 
que tecida a sua existência” (LG 31). É neste 

chamado de Deus que os fiéis leigos realizam 
a “santificação do mundo a partir de dentro, 
como o fermento” (LG 31), e assim viverem a 
missão de ser “Sal da Terra e Luz do mundo” 

(Mt 5, 13-14)

Vamos nos perguntar?
• Como você leigo(a) vive o seu chamado de 

Cristão batizado?
• Quais as dificuldades que você considera 

mais difíceis em viver e testemunhar os valores 
evangélicos na sua vida cotidiana? Por quê?

5º DOMINGO – DIA DO CATEQUISTA 
Quando o mês de agosto possui cinco 
domingos, a Igreja celebra neste último, 
o ministério dos catequistas. A vocação 
do catequista é para estar a serviço da 
comunidade cristã. Abrange todas as ações 
voltadas para evangelizar a comunidade de 
fé. Quando o catequista tem consciência de 
que o seu chamado foi feito por Deus e que 
foi enviado pela comunidade, desempenha 
nela um serviço eficaz e efetivo. Colabora 
também na transformação da sociedade, 

pelo testemunho comunitário e pelo 
anúncio da Palavra de Deus: “Ide por todo 
mundo, anunciai a boa nova a toda criatura” 
(Mc 16,15).

Partilhando a 
vida:

Como catequista eu 
acredito muito na 
Evangelização, sinto 

que preparar um encontro ou algum tema, 
é tem missão peculiar, posso dizer “Ser um 
semeador da Boa Nova na vida de todos os 
catequisando” (sendo eles crianças, jovens ou 
adultos) e de poder levar a palavra de Deus, 
dar a conhecer a Cristo e a Igreja, posso 
dizer que a catequese me aproximar das 
famílias – desde aqui posso entender como 
ser igreja doméstica – como ser Igreja casa 
de Deus. E assim pode levar a todos os 
que buscam os sacramentos a conhecer a 
Jesus Cristo e o amor que ele tem por cada 
um de nós, também de transmitir a fé e o 
testemunho de servir a Cristo ajudando 
os outros no serviço ao Evangelho. Ser 
catequista, entregar a minha vida como 
evangelizadora é um presente que Deus 
me ofereceu e uma vocação sublime que 
não deixo de agradecer, pela confiança 
de poder estar a serviço das pessoas que 
carecem conhecer a Jesus Cristo e receber 
os sacramentos.

(Coordenadora da Catequese Bianca 
Aparecida Gonçalo da Silva – Paroquia Santa 

Cruz e Nossa Senhora do Carmo).

Vamos pensar:
• Alguma vez você pensou em servir a Igreja 
como catequista – de entregar sua vida ao 
serviço do Evangelho, tem muita gente que 

precisa de você? 

Oração final -  Senhor, que dissestes “a messe 
é grande e poucos são os operários”, nós vos 
pedimos que envieis muitas e santas vocações 
sacerdotais, diaconais e consagradas para 
nossa Diocese. Necessitamos de sacerdotes que 
nos dêem o pão da Eucaristia e o Pão da Palavra 
e assim possamos viver a vossa vida. Virgem 
Santíssima, Mãe dos sacerdotes, intercedei 
junto a vossa Divino Filho pela perseverança e 
santidade de nossos sacerdotes e seminaristas. 
Amém. 
Nossa Senhora das Vocações, rogai por nós!

 

Pai-nosso / Ave-Maria / Glória ao Pai.

LOCAIS DO PRÉ-VIVA A VIDA 
NAS FORANIAS:

FORANIA IMACULADA 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Jd. Tranquilidade 
 

FORANIA ROSÁRIO 
Paróquia Santa Rita - Jd. Palmira 

 

FORANIA APARECIDA 
Centro Diocesano de Pastoral (CDP) 

 

FORANIA BONSUCESSO 
Escola Estadual S. Walter Fusco 

 

FORANIA FÁTIMA 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Jd. Aracília

17º VIVA A VIDA

04 DE SETEMBRO
DAS 09h ÀS 19h

CDP 
(Centro Diocesano de Pastoral)

Av. Gilberto Dini, 519 - Bom Clima

LEMBRE-SE:
 Vocação Não é um “tratado”, 
mas um convite que Deus está 

fazendo para você 
(Papa Francisco)
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