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Animador: Minha querida família, reunimos 
neste momento para celebrar a Palavra de Deus; 
que ilumina a nossa vida, a vida de nossa famí-
lia, a nossa Igreja e a nossa sociedade. Sobretudo 
neste tempo de isolamento social, somos convi-
dados a fazer de nossas casas um Templo para o 
Senhor Deus. O mês de agosto, que iniciaremos 
essa semana, é dedicado à oração pelas Vocações 
(Sacerdotais, Familiares, Religiosas, Leigas). Nes-
te primeiro encontro, rezaremos em família pelas 
Vocações Sacerdotais e Religiosas. A Palavra de 
Deus nos apresenta muitos testemunhos de ho-
mens e de mulheres a quem Deus se apresentou e 
chamou (vocação) para uma missão na Igreja e no 

“Aqui estou! Envia-me” Is 6,8

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:
Eis-me aqui, Senhor, (2x)
pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor: 
(2x). Eis-me aqui Senhor!
Eis-me aqui, Senhor (2x)
pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor (2x). 

Todos: Bendito seja o Senhor Deus, que nos re-
úne em torno de Seu Filho Jesus Cristo e de sua 
Palavra de Vida, pela força do Espírito 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!

II – Escuta à Palavra de Deus (Is 6, 1-8) 
Animador: Cantemos juntos:
Tua Palavra é lâmpada/ para os meus pés, Senhor! 
/ Lâmpada para os meus pés e luz / luz para o meu 
caminho! (2x)
Leitor: Leitura do Livro do Profeta Isaías:
1No ano da morte do rei Ozias, vi o Senhor sen-
tado num trono de grande altura; o seu manto 
estendia-se pelo templo. 2Havia serafins de pé ao 
seu lado; 3Eles exclamavam uns para os outros: 

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

 
                  

mundo. A vocação de Isaias nos ajudará a rezar a 
nossa própria vocação e a vocação dos Sacerdotes. 
A graça e a paz de Deus, em Jesus Cristo, no Espí-
rito Santo, estejam sempre convosco!



Animador: rezemos, meditemos, aprofun-
demos a Palavra de Vida. Primeiro façamos 
silêncio. Depois podemos repetir uma palavra 
ou uma frase (versículo) que mais nos tocou. 
Em seguida podemos partilhar o que essa Pa-
lavra nos fez pensar.

Algumas Pistas para a Reflexão:

• Isaías faz a experiência de Deus no templo; 
Deus se manifesta a ele. A iniciativa é sempre 
de Deus. Por isso, todo “chamado/vocação” é 
resposta;

III – Oração Conclusiva

Animador: Que a Virgem Maria, Rainha dos 
Apóstolos e Missionários, interceda sempre 
poderosamente pelos seus filhos consagrados:
Todos: Pai Nosso… Ave Maria... Glória ao 
Pai. 
Animador: Estivemos e permaneceremos 
unidos em Nome do Pai, e do Filho e do Espí-
rito Santo. Todos: Amém!
Todos: Amém!

• Diante da grandeza de Deus, Isaías sente-se 
impuro. Mais uma vez, porém, Deus o socor-
re. Purifica-o. Prepara-o para estar em Sua 
presença; Canto: Tudo é dom 

Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado 
de amor responder. Na alegria te quero servir e 
anunciar o teu Reino de amor. 

E pelo mundo eu vou cantando teu amor, pois 

• Uma vez purificado – pela Graça de Deus 
– Isaías ouve o chamado e responde pronta-
mente: “eis-me aqui, envia-me”.

“Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos; 
toda a terra está repleta de sua glória”. 4Ao 
clamor dessas vozes, começaram a tremer as 
portas em seus gonzos e o templo encheu-se 
de fumaça. 5Disse eu então: “Ai de mim, es-
tou perdido! Sou apenas um homem de lábios 
impuros, mas eu vi com meus olhos o rei, o 
Senhor dos exércitos”. 6Nisto, um dos serafins 
voou para mim, tendo na mão uma brasa que 
retirara do altar com uma tenaz, 7e tocou mi-
nha boca dizendo: “assim que isto tocou teus 
lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está 
perdoado”. 8Ouvi o Senhor que dizia: “Quem 
enviarei? Quem irá por nós”? Eu respondi: 
“Aqui estou! Envia-me”. 
Palavra da Senhor!
Todos: Graças a Deus!


