
AMADOS E CHAMADOS POR DEUS

Semana de 17 a 23

  Saudação
D: Na terceira semana do mês vocacional, já a partir do 
domingo, a Igreja convida os seus fiéis para falar, rezar e 
refletir sobre a Vida Religiosa Consagrada. Quando a Igreja 
fala de vida consagrada está falando de uma vocação 
específica. Seguem essa vocação os religiosos e 
religiosas, monges, eremitas etc.... Junto com toda a Igreja, 
nossa família reza hoje por estas pessoas e sua vocação.

T: Em nome do Pai...

de Agosto de 2020

Apresentação
A Diocese de Criciúma está disponibilizando o Roteiro de Oração em Família. Neste tempo de 
pandemia, por recomendação das autoridades de saúde pede-se que as pessoas fiquem em suas 
casas e em isolamento social. Considerando estas restrições a Igreja diocesana incentiva a 
oração em família. Em torno da mesa a família se reúne para ler, rezar e refletir a Palavra de Deus, 
onde buscamos o alimento para a nossa fé e para a nossa vida. 

e 17 a 23 de agosto continuamos a refletir e rezar  o tema  do mês vocacional, especialmente 
nesta semana dedicada a vocação religiosa.

"Amados e Chamados por Deus": 
D



  Escuta da Palavra
D: Amadas e chamadas por Deus são tantas as pessoas, no 

mundo de hoje, que consagram sua vida a Deus e passam a 

viver sua consagração como doação em favor dos irmãos. No 

povo da Bíblia este modo de vida também estava muito 

presente. Maria é um grande exemplo de consagração a Deus. 

Vamos ouvir o que a Bíblia fala sobre a jovem de Nazaré.

D: Que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito Santo estejam conosco.

T: Amém, Senhor!

D: As Religiosas e Religiosos são uma presença marcante 

em toda a história da Igreja e da sociedade. Contribuem 

com suas obras evangelizadoras, educativas, de saúde, 

caridade e de vida contemplativa. Na vivência dos 

conselhos evangélicos de Pobreza, Castidade e 

Obediência são, na caridade, testemunhas do amor do 

Cristo, principalmente em favor dos pobres e abandonados 

do mundo.

CANTO:Jesus Cristo me deixou inquieto / Nas palavras 

que Ele proferiu, /: Nunca mais eu pude olhar o mundo, 

/ Sem sentir aquilo que Jesus sentiu. :/ Eu vivia tão 

tranquilo e descansado, / E pensava ter chegado ao que 

busquei. / Muitas vezes proclamei extasiado, / Que ao 

seguir a lei de Cristo eu me salvei. / Mas depois que meu 

Senhor passou, / Nunca mais meu coração se acomodou.



Para Refletir: Após a saudação do Anjo Gabriel à jovem 
de Nazaré, anunciando que Deus a escolhera para ser a 
mãe do Salvador e de Maria ter dado o seu sim, ela parte 
em visita a Isabel. Tem Jesus consigo e parte ao encontro 
de quem precisa de ajuda. Como entendemos esta 
atitude de Nossa Senhora ou o que esta atitude de Maria 
nos ensina?

  Em Oração
L1: Jesus, sendo de condição divina, assumiu a condição 
humana para servir. Maria tendo Jesus consigo pôs-se a 
servir. Quem tem Jesus consigo vai ao encontro para servir. 
Com Maria, peçamos pelos religiosos e religiosas que 
consagraram sua vida a Deus para servir o próximo.

T: Ave Maria...

L2: Religiosas e Religiosos são pessoas amadas e 
chamadas por Deus para tornar presente no mundo o olhar 
de Jesus, o olhar da compaixão, o olhar de quem vai à 
procura dos distantes, o olhar de quem ajuda, consola, 
liberta.

T: Ave Maria...

D: Agradeçamos a Deus pelo sim generoso de tantas 
pessoas. Pelo sim consagrado e feito serviço em favor dos 
mais necessitados.

Vamos ler o texto na Bíblia.
L: Ler da Bíblia Lucas 1, 38-45



T: Senhor, com o coração cheio de alegria, te 
agradecemos pela presença missionária de Religiosos 
e Religiosas em nosso país e em outras partes do 
mundo, sendo sinal de esperança e de paz.
Obrigado, Senhor, pelo esforço e dedicação das 
Religiosas e Religiosos junto aos mais pobres e 
sofridos.
Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e bondade, de 
Pai e Mãe, aos teus filhos e filhas amados do teu 
coração. Amém!

D: Agora peçamos a Deus que suscite no coração da 
juventude mais vocações para a Vida Religiosa 
Consagrada.

T: Desperta no coração da juventude a alegria de servir 
os irmãos e irmãs que necessitam de tua Palavra, de 
tua bondade e compaixão.
Ajuda os jovens e as jovens a ouvirem e responderem 
com generosidade e fidelidade ao teu chamado.
Encoraja suas decisões para que, cheios de confiança 
no teu imenso amor, escutem teus apelos de amor e 
respondam consagrando-se a teu serviço na Vida 
Religiosa Consagrada. Amém.

T: Pai Nosso... Ave Maria...



  Bênção
D: O Senhor nos dê a paz. Conserve-nos unidos e 
fraternos. Dê-nos a graça de seu amor e de sua 
misericórdia. E nos abençoe:

T: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém!
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Avalie
Clique no link abaixo e conte-nos como foi a sua experiência de oração em família. 
O quê foi bom ou o que pode melhorar, sugestões, críticas, etc.

www.bit.ly/3g9je2g  


