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Animador: Nesta semana, rezamos – com toda 
a Igreja – pela Vocação dos Leigos e das Leigas. 
Há na Igreja um Ministério Comum; do qual so-
mos chamados a participar, em virtude do Santo 
Batismo. Em Cristo, todo batizado é também “Sa-
cerdote, Profeta e Rei”. O que significa que todos 
nós (Ordenados/Consagrados e não-Ordenados/
Consagrados) somos corresponsáveis pelo anún-
cio da Palavra de Deus e por testemunhar com 
nossa vida e ação o Reino de Deus. Os leigos, so-
bretudo a partir do Concilio Vaticano II, em co-
munhão com os Ministros Ordenados, vêm cada 

“A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos” Lc 10, 2

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:
Celebremos, com alegria, nosso encontro, Jesus 
Cristo é nosso ponto de união.
É o caminho que nos leva para a vida, a verdade 
que nos traz libertação.
Formamos a igreja viva, que caminha para o 
Reino do Senhor.
Vivendo em comunidade, nos faremos este mun-
do ser melhor.

Todos: Bendito seja o Senhor Deus que, pela for-
ça do Espírito Santo, nos reúne e nos envia a evan-
gelizar, anunciando Seu Filho Jesus Cristo e sua 
Palavra de Vida e de Salvação!

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!

 
                  

vez mais assumindo responsabilidades na obra 
evangelizadora da Igreja. É salutar a presença de 
leigos comprometidos com a Igreja. A vida ecle-
sial é, assim, enriquecida com variados ministé-
rios, serviços e funções que os leigos exercem nas 
Comunidades, nas Pastorais e nos Movimentos 
de nossas Paróquias. Na próxima semana, termi-
nando o mês de intensificação pelas orações por 
todas as vocações, trataremos especificamente da 
vocação do Catequista. O Senhor Jesus chama a 
todos para a alegria do Evangelho e para o com-
promisso com a Comunhão e a participação, uma 
vez que “a messe é grande, mas os operários são 
poucos” (cf. Lc 10,2). A Graça e a Paz do Cristo, 
Senhor que nos envia em Missão, estejam com to-
dos 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 e ao serviço da Carida-
de Fraterna. 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 Evangelho Jesus chama, além dos 12 
apóstolos, mais 72 seguidores e os envia em 
missão; a messe é grande, poucos os trabalha-
dores; portanto, a responsabilidade precisa ser 
compartilhada;

Canto: 
O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é 
grande; a ceifar, a ceifar o Senhor me chamou, 
Senhor, aqui estou!
Vai trabalhar pelo mundo afora: Eu estarei até o 
fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou. 
Senhor, aqui estou! 
“Dom de amor é a vida entregar”, falou Jesus e as-
sim o fez; dom de amor é a vida entregar, chegou 
a minha vez.

• Os leigos são protagonistas da Evangelização 
e, por isso, são chamados a colocar os dons 
que receberam a serviço da Igreja e dos po-
bres;

II – Escuta à Palavra de Deus (Lc 10, 1-2)

Animador: Cantemos juntos:
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
A paz de Cristo reine em vossos corações; ri-
camente habite em vós sua palavra!
Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Leitor: 10,1O Senhor escolheu mais seten-
ta e dois dos seus seguidores e os enviou de 
dois em dois a fim de que fossem adiante dele 
para cada cidade e lugar aonde ele tinha de 
ir. 2Antes de os enviar ele disse: “a colheita é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso, peçam ao dono da plantação que mande 
trabalhadores para fazerem a colheita.
Palavra da Salvação:
Todos: Glória a vós, Senhor!

• Devem estar, em nome da Igreja, nos luga-
res e situações em que Cristo precisa estar: na 
família, no trabalho, no lazer, na Comunida-
de de fé e, sobretudo, junto aos mais necessi-
tados;
• A vocação leiga é um chamado especial de 
Cristo para o serviço aos mais necessitados, à 
liturgia, à evangelização, à caridade. Chama-
dos a ser Igreja, a participar.


