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Animador: Nesta segunda semana do mês de 
agosto, rezamos – com toda a Igreja – pela Voca-
ção à Vida Religiosa e Missionária: um dom para a 
Igreja. O Senhor Jesus, em sua infinita misericór-
dia, chama – em todos os tempos e lugares – ho-
mens e mulheres e envia-os em Missão para pro-
clamarem a Palavra de Deus e para convidarem à 
conversão os filhos de Deus dispersos pelo mun-
do. Os Bispos, Padres e Diáconos do Clero Secular 

“Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus” Rm 8,28

I - Preparando os Corações
Prepare um local em sua casa que favoreça a ora-
ção e a meditação. Procure colocar em destaque 
a Palavra de Deus. Se possível, tenha presente 
uma vela acesa e uma imagem de Nossa Senhora.

Animador: Cantemos juntos:
O Senhor me chamou, e eu respondi: “Eis-me 
aqui!”
O Senhor me chamou, e eu respondi: “Eis-me 
aqui, Senhor!”
Para levar a palavra que faz tudo na vida ser bem 
melhor;
para anunciar novo tempo e viver nova proposta 
que vem de Deus.
O Senhor me chamou, e eu respondi: “Eis-me 
aqui!” (bis).

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que nos reúne 
– e envia à Missão – em torno de Seu Filho Jesus 
Cristo e de sua Palavra de Vida, pela força do Es-
pírito Santo!

Animador: Invoquemos o Espírito Santo sobre 
nós, para que possamos acolher em nossos co-
rações a mensagem de amor da Trindade Santa, 
rezando:
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e re-
novareis a face da terra. Oremos: Ó Deus, que 
instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas; segundo o mesmo Espírito e goze-
mos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. 
Amém!

Animador: Estamos reunidos em Nome do Pai, 
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos:Amém!

 
                  

realizam a Missão em um território específico (a 
Paróquia, a Diocese…). Já os Padres, Diáconos, 
Irmãos e Irmãs Consagrados à Vida Religiosa e 
Missionária são chamados a evangelizar os povos, 
as nações que ainda são terra de missão. Em geral, 
eles são os desbravadores das culturas, apresen-
tando a elas a novidade, que é Cristo, o Senhor. 
Os Religiosos procuram ser fiéis ao mandato do 
Senhor que lhes convida: “Vão, portanto, e façam 
que todas as nações se tornem discípulas, batizan-
do-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes 
ordenei” (Mt 28,19-20a). Aprofundemos o que a 
Palavra nos diz acerca da Vida Consagrada e Re-
ligiosa. A Graça e a Paz do Cristo, Senhor que nos 
envia em Missão, estejam com todos vocês.



Animador: rezemos, meditemos, aprofunde-
mos esta Palavra de nossa Salvação. Primei-
ro, façamos silêncio. Depois, podemos repe-
tir uma palavra ou uma frase (versículo) que 
mais nos tocou. Em seguida podemos parti-
lhar o que essa Palavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:

III – Oração Conclusiva

Animador: Que o Senhor da Vida, em Sua 
Bondade, envie operários para a Messe. E que 
nunca falte à Igreja, fiéis que se dediquem ao 
serviço da Evangelização, ao serviço do Anún-
cio da Palavra de Deus. Rezemos juntos:
Todos: Pai Nosso… Ave Maria... Glória ao Pai. 

Animador: Estivemos e permaneceremos uni-
dos em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito 
Santo. 
Todos: Amém!

• No trecho da Carta aos Romanos que me-
ditamos, somos apresentados à eleição divina; 
todo homem ou mulher querido por Deus é 
chamado ao Evangelho; é chamado a partici-
par do projeto de amor do Pai;

Canto: 
Que Vai, vai, missionário do Senhor,
vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar,
não tenhas medo de evangelizar!

• Os missionários são chamados a mostrar o 
Cristo que já está presente no coração dos ho-
mens e das mulheres;

II – Escuta à Palavra de Deus (Rm 8, 28-
30)

Animador: Cantemos juntos:
Como são belos os pés do mensageiro, que 
anuncia a paz. / Como são belos os pés do 
mensageiro, que anuncia o Senhor.
Ele vive, Ele reina / Ele é Deus e Senhor! (bis)

Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos Ro-
manos:
8,28 E nós sabemos que tudo contribui para o 
bem daqueles que amam a Deus, daqueles que 
são chamados segundo o projeto dele. 29Pois 
aqueles que Deus antecipadamente conheceu, 
a esses também predestinou a terem a mesma 
imagem de seu Filho, de modo que o Filho 
seja o primogênito entre muitos irmãos.
Palavra da Senhor:
Todos: Graças a Deus!

• Neste sentido, não “levam” o Cristo; pois 
Ele chega antes ao coração das pessoas; ao 
contrário, partem em Missão para ensinar as 
culturas a reconhecerem os traços que Deus 
já deixou em sua história;
• Deus nos conhece, nos elege e nos confir-
ma na Missão. O missionário é arauto desta 
verdade. Deus ama a todos. E em seu Filho, 
Jesus Cristo, nos torna Seus filhos também.


