PROVÍNCIA MARIA ROSA MOLAS
Equipe de Animação Pastoral- Obras do Brasil

Agosto, Mês das Vocações!!
1. Primeira semana de agosto, vocação para o ministério ordenado: Diáconos, padres e
bispos.
2. Segunda semana de agosto, vocação para a vida em família e dia dos pais.
3. Terceira semana de agosto, vocação para a vida consagrada: religiosos (as) e consagrados (as) seculares.
4. Quarta semana de agosto, vocação para os ministérios e serviços na comunidade: leigos/catequistas.
SUGESTÕES:
*Este pequeno roteiro pode ser usado no início de cada semana do mês vocacional em nossas orações em comum, junto com
nossos educandos e educadores.
**Cada Obra e Colégio pode adaptá-lo de acordo com sua realidade e costume.

MOTIVAÇÃO INICIAL:

Queremos convidar nossas comunidades, obras e colégios para juntos, refletir e rezarmos pelas
vocações, principalmente para que o Senhor continue fazendo seu chamado vocacional para nossos
jovens. Que o Espírito Santo, ilumine e oriente cada vocacionado(a) em sua entrega e serviço ao
Reino de Deus. Que pela intercessão de nossa Madre Fundadora, Santa Maria Rosa Molas, o carisma
e o jeito consolação de viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser um contínuo
convite vocacional para a Vida Consagrada e para a Igreja.
“Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu
encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele,
de procurá-Lo dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe
diz respeito, já que “da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído”. Quem arrisca, o Senhor não o
desilude; e, quando alguém dá um pequeno passo em direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava
de braços aberto a sua chegada. “
Papa Francisco - Evangelii Gaudium.
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1. Primeira semana - Vocação Sacerdotal
Em nossa 1º semana vocacional celebramos a vocação do sacerdote. Que neste
durante toda esta semana, juntos com toda a Igreja do Brasil, possamos rezar por
aqueles que dedicam sua vida a nos dar Jesus Cristo, realmente presente na Palavra e na Eucaristia.
Que nossos jovens ao ouvir o chamado, diga sim e tenha coragem de seguir o Mestre, na missão
de pastorear e cuidar de suas ovelhas, apascentar aqueles que estão necessitados de resgate, de
cura, de libertação, de orientação, de luz.

Leitura Bíblica:
Evangelho de João 10, 11-18
Oração pelas Vocações Sacerdotais
Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que
mantenham viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da sua
palavra e pela administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os vossos fiéis.
Amém
Pai nosso, Ave Maria.
Santa Maria Rosa Molas, Rogai por nós.
Maria mãe da consolação, rogai por nós!
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Segunda semana- Vocação Matrimonial
Nesta semana somos chamados a refletir sobre a vocação matrimonial. O casal
humano torna-se o berço da vida e da família. E esta constitui a célula fundamental
da sociedade. Deus confia ao casal o cuidado desse milagre que se chama Vida – a vida indefesa e
nascente de cada pessoa. Nesse clima de amor e cuidado, a pessoa pode nascer, crescer, firmar-se.
Com alegria, peçamos a Deus pela santificação de todas as famílias e que suscite homens e
mulheres dispostos a se entregarem verdadeiramente ao amor conjugal, criando, assim, famílias
santas, à exemplo da Sagrada Família de Nazaré.
Leitura Bíblica:

Gênesis 2,18-24
Oração pelas Vocações
Senhor Jesus, que nos ensinastes a pedir ao Pai / que mande operários para vossa vinha, / fazei que
tenhamos sempre / famílias e comunidades / verdadeiramente cristãs, / berço de vocações.
Pai nosso, Ave Maria.
Santa Maria Rosa Molas, Rogai por nós.
Maria mãe da consolação, rogai por nós!
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Terceira semana - Vocação à Vida Consagrada
Esta semana do mês vocacional, celebramos a vocação à vida consagrada,
sinal da presença do Reino no meio de nós. Os consagrados e consagradas vivem:
a) Como testemunhas radicais de Jesus Cristo;
b) Como sinais visíveis de Cristo libertador;
c) A total disponibilidade a Deus, à Igreja e aos irmãos e irmãs;
d) A total partilha dos bens;
e) O amor sem exclusividades;
f) A consagração a um carisma específico;
g) Numa comunidade fraterna;
h) A dimensão profética no meio da sociedade;
i) Assumem uma missão específica.
Rezemos pelos inúmeros homens e mulheres de fé que dedicam sua vida radicalmente ao
seguimento, ao zelo e à consagração ao Senhor da messe. Que Maria, mãe das vocações, continue a
interceder pelo surgimento de novas e santas vocações à vida consagrada.
Leitura Bíblica:
Evangelho de Mateus 19, 16- 29
Oração pelas Vocações
Senhor Jesus, Que chamaste quem tu quiseste Chama muitos de nós para trabalhar para Ti,
para trabalhar Contigo.Tu que iluminaste com tua palavra Aqueles que chamaste, ilumina-nos com o
dom da fé em Ti.
Tu que os amparaste nas dificuldades, ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades de jovens
de hoje.E se chamar algum de nós para se consagrar totalmente a Ti, que o teu amor anime essa
vocação desde o seu germinar e a faça crescer, cada dia e perseverar. Assim seja.
São João Paulo II
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Pai nosso, Ave Maria.
Santa Maria Rosa Molas, Rogai por nós.
Maria mãe da consolação, rogai por nós!
Quarta semana - Leigos e Catequistas
Não podemos esquecer que o chamado de Deus é para todos nós. E que Ele, como nosso
Pai, nos chama à santidade, chamado que os Padres conciliares lembraram com clareza:“Todos os
fiéis, de qualquer estado ou regime de vida, são chamados a plenitude da vida cristã e a perfeição da
caridade”.
Também o Catecismo da Igreja Católica nos lembra: “Todos são chamados a santidade:
“Sejam perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito” (Mt 5, 48)”.
O leigo tem como vocação própria, procurar o Reino de Deus exercendo funções no mundo,
no trabalho e na sociedade, mas ordenando-as segundo o Plano e a vontade de Deus. Cristo os
chama a ser “sal da terra e luz do mundo”
Leitura Bíblica:
2º Carta de São Pedro 1, 3-11
Oração pelas Vocações
Jesus, mestre divino que chamastes os apóstolos para vos seguir, 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 às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas para o bem do povo de Deus e de toda
a humanidade. Amém!
Pai nosso, Ave Maria.
Santa Maria Rosa Molas, Rogai por nós.
Maria mãe da consolação, rogai por nós!

