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Refrão: Seduziste-me, Senhor/ e eu me deixei seduzir./ Tua força é bem maior 
do que eu/ Submete-me/ Vence-me.  (L e M.: Eliana Ribeiro - Álbum “Encontramos o Cristo”)



1. DEUS NOS CHAMA

A. (Animador): Meus irmãos, minhas 
irmãs, o Senhor nos atrai e nos seduz com 
seu amor, e nesse mesmo amor hoje nos 
reunimos: 

T. (Todos): Em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém.

A.: Caríssimos(as), para ser testemunha 
é necessária uma experiência profunda que 
nos motive a falar de um modo entranhado, 
já que as mais profundas experiências rever-
beram em nosso coração. Toda experiência 
que passa pelo sentimento produz marcas, 
lembranças, que são facilmente reavivadas 
na nossa memória se, mesmo com o passar 
dos anos, seja novamente evocada. 

L1: Assim somos nós com nosso Deus! 
Ele nos atrai e, sem desistir de nós, fala no 
mais íntimo de nossos corações, sem que 
tenhamos consciência de sua insistência em 
nos alcançar a fim de que, com Ele, vivamos 
uma profunda experiência de amor que pro-
duza, já nesta vida efêmera, marcas e desejo 
do eterno. 

L2: Sua voz ecoa em nosso íntimo e, ao sa-
ber discerni-la com a ajuda do Santo Espírito, 
sentimos nossa vida se iluminar de um modo 
único, porque se dissipam todas as dúvidas, 
se afastam todos os medos, e o desejo de 
eternidade culmina num sim generoso, numa 
resposta sincera, convicta e jamais fechada 
em si mesma. 

T.: A experiência com o Senhor sempre 
nos levará a anunciar o seu nome, pregar 
o seu Reino de Amor e trazer esperança 
aos corações aflitos, lembrando a todos 
que não estamos sozinhos, Ele caminha 
conosco!

L3: Esse amor nos desinstala, nos leva a 
ir além, porque só Ele é capaz de contentar 
a nossa vida. A nossa alegria será fazer a 
sua vontade, a tal ponto de, como Pedro, 
dizermos: “Eis que nós deixamos tudo e te 
seguimos” (cf. Mc 10, 28).

T.: Dai-nos a graça, Senhor, de dizermos 
sempre como os discípulos: “Deixamos 
tudo por amor a ti”.

Refrão: Eu pensei muitas vezes calar e 
não dar nem resposta./ Eu pensei em na fuga 
esconder-me, ir longe de ti./ Mas tua força 
venceu e ao final eu fiquei seduzido/ é difícil 
agora viver sem saudade de ti/. 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor/ 
Eu só encontro a paz e a alegria bem 
perto de ti. (L e M.: Pe. Zezinho)

2. DEUS NOS FALA

A.: Deus outrora nos falou por meio de 
seu Filho; fala constantemente em nosso 
interior, e agora quer nos falar de um terceiro 
modo, através de sua Palavra que queremos 
acolher com alegria:  

Refrão: Vem Senhor, falar ao coração./ 
Vem Senhor, queremos compreender-
-te!/ Vem Senhor, vem nos iluminar./ 
Vem Senhor, é clara a tua voz!/ Vem 
Senhor, é nosso teu caminho!/ Vem 
Senhor, é teu nosso viver!. (L.: e M.: Inez 
Carvalho - Livro “Canta Povo de Deus”)

A.: O Senhor esteja convosco.

T.: Ele está no meio de nós.

A.: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo João (Jo 20,11-18).

T.: Glória a vós, Senhor.

L1: Maria tinha ficado perto do túmulo, 
do lado de fora, chorando. Enquanto chora-
va, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. 
Ela enxergou dois anjos, vestidos de branco, 
sentados onde tinha sido posto o corpo de 
Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os 
anjos perguntaram: “Mulher, por que choras?” 
Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não 
sei onde o colocaram”. Dizendo isto, Maria 
virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, 
mas ela não sabia que era Jesus. Jesus per-
guntou-lhe: “Mulher, por que choras? Quem 



procuras?” Pensando que fosse o jardineiro, 
ela disse: “Senhor, se foste tu que o levaste, 
dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo”. 
Então, Jesus falou: “Maria!” Ela voltou-se e 
exclamou, em hebraico: “Rabuni!” (que quer 
dizer: Mestre). Jesus disse: “Não me segures, 
pois ainda não subi para junto do Pai. Mas 
vai dizer aos meus irmãos: subo para junto 
do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso 
Deus”. Então, Maria Madalena foi anunciar 
aos discípulos: “Eu vi o Senhor”, e contou o 
que ele lhe tinha dito. 

A.: Palavra da Salvação.

T.: Glória a vós, Senhor.

(Momento de silêncio)

3. REFLETIR E DISCERNIR

A.: O Senhor que nos atrai é o mesmo que 
vê em nosso interior os mais belos jardins, 
nos quais Ele poderá passear, encontrar-se 
conosco e, em atitude de amor esponsal, 
nos conduzir ao mais belo de nós mesmos. 
E mesmo que esse itinerário exija a conver-
são cotidiana, Ele não nos deixará, mas virá 
sempre ao nosso encontro como Divino 
Jardineiro que cultiva nossos corações.

L1: Maria Madalena vive essa experiên-
cia e, apesar das suas mazelas, o Senhor a 
conduz a uma experiência única que a torna 
mensageira da Ressurreição. O Ressuscitado 
também nos visita e nós, como Maria Mada-
lena, como homens e mulheres novos, somos 
chamados a anunciá-lo sem destemor, com 
ousadia e pressa, correndo ao encontro dos 
nossos irmãos mais sofredores e acalentan-
do o seu coração com a graça do Senhor. Já 
dissera São Gregório Magno: 

T.: Maria torna-se testemunha da 
compaixão de Deus, (...) Vivo, apertou-O 
nos braços; depois de morto, procurou-O, 
encontrando vivo Aquele que procurava 
morto. E encontrou nele tanta graça, que 
acabou por ser ela a levar a boa nova aos 
apóstolos, aos mensageiros de Deus!

L2: São Gregório ainda nos lembra que o 
fato de Maria Madalena ter confundido Jesus 
com um jardineiro era um modo pedagógico 
na experiência com o Senhor, que quis “plan-
tar” no interior dela a semente da fé, regada 
com as lágrimas de quem antes chorava por 
angústia, e agora o fará por devoção, porque 
fez uma experiência única. 

L3: Se Jesus, no evangelho que ouvimos, 
não deixa que Madalena O toque por ter não 
subido ao céu, agora, já na glória do Céu, 
toca-nos e nos chama a trilhar um caminho 
de amor, no qual sejamos de fato suas tes-
temunhas. 

T.: Para que sejamos verdadeiras e fiéis 
testemunhas de Cristo Jesus, não devería-
mos nos importar com nada a não ser com 
Ele mesmo. 

L5: Para sermos verdadeiras e fiéis teste-
munhas nada deveria nos consolar, a não ser 
sua presença; nada deveria ocupar nossos 
pensamentos, senão o amor que Ele tem por 
nós. Nem status, nem riquezas, nem glórias... 
a única coisa que nos levaria adiante e nos 
impulsionaria a ser melhores seria o alegre 
anúncio de que nós O vimos, dentro de nós 
e no próximo e, assim, fazermos experiência 
com Ele.

T.: Que o Senhor nos ajude a perseverar 
até o fim no nosso sim. Que o que dizemos 
com os lábios seja certeza em nossas vidas, 
e certeza explícita em tudo o que fizermos. 

(Breve momento de silêncio)

Refrão vocacional: 

Eu vi o Senhor/ o Senhor eu vi! (2x)

- Cristo vive!/ Somos suas testemunhas./
Eu vi o Senhor!/ Eu vi o Senhor!

Eu vi!/ Eu vi!/ Eu vi/ o Senhor! (2x)

ô, ô, ô, ô ... (L. e M.: Pe. Reinaldo Leitão, rcj - Sigle 
“Refrão Mês Vocacional 2022”)



4. PRECES

A.: Peçamos a Deus a graça de abraçar 
a cada dia nossa condição de apóstolos, 
enviados a anunciar a Boa Nova, por isso 
peçamos com fé: 

T.: Dai-nos, Senhor, um coração desa-
pegado e apaixonado por Jesus!

L1: Para que, como Igreja de Deus, anun-
ciemos o Senhor com alegria e destemor, 
rezemos: 

T.: Dai-nos, Senhor, um coração desa-
pegado e apaixonado por Jesus!

L2: Para que a experiência com o Senhor 
sempre nos leve a anunciar o seu nome, pre-
gar o seu Reino de Amor e trazer esperança 
aos corações aflitos, rezemos: 

T.: Dai-nos, Senhor, um coração desa-
pegado e apaixonado por Jesus!

L3: Para que, como os discípulos, possa-
mos dizer ao Senhor: “Deixamos tudo por 
amor a ti”, rezemos: 

T: Dai-nos, Senhor, um coração desape-
gado e apaixonado por Jesus!

Refrão vocacional: 

Envia, envia, Senhor,/ operários e ope-
rárias/ para a vossa messe!/ Escuta Senhor, 
nossa prece!  (2x)

- Pois muitos são chamados,/ mas poucos 
dizem o “sim”./ Por isso, estamos aqui reuni-
dos para te pedir...

Envia, envia, Senhor,/ operários e 
operárias/ para a vossa messe!/ Escuta 
Senhor, nossa prece!  (2x) (L. e M.: Pe. Reinaldo 
Leitão, rcj - Álbum“Missão que não termina”)

5. DEUS NOS ENVIA

A.: Concluindo nosso encontro, reze-
mos juntos a oração do mês vocacional 
2022: (pode ser rezada em dois coros) 

T.: Ó Deus de infinita bondade,/que 
sempre nos acompanhais em nossa ca-
minhada sinodal, sede força e proteção 
para aqueles que realizam seu itinerário 
de discernimento vocacional.

Inspirados no projeto de vida de tantos 
santos e santas, possamos dar testemunho 
de fé, afirmando: “Eu vi o Senhor!”

Configurai nossos corações a Cristo 
Bom Pastor, a fim de que nossos propó-
sitos e ações possam sempre indicar que: 
“Cristo Vive! Somos suas testemunhas.”

Que o Espírito Santo nos ilumine e que, 
em nossa missão evangelizadora,  saibamos 
transbordar de afeto, ternura e compaixão.

Olhai e acompanhai vossos filhos e 
filhas, para que, a exemplo de nossa que-
rida Mãe Maria, tenhamos a sensibilidade 
de nos colocar à disposição da promoção 
de uma cultura vocacional na Igreja e na 
sociedade.

Isto vos suplicamos, ó Pai, por intermédio 
de vosso Filho Jesus Cristo, na unidade do 
Espírito Santo. AMÉM.

(Reza-se Pai-Nosso e Ave-Maria seguidos 
da bênção do Santíssimo Sacramento, onde 
for de costume)               

             

                                       Ir.  SILAS DE OLIVEIRA, rcj
                                                            Congregação Rogacionista
 

 

REVISTA DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Arte e diagramação: Reinaldo Leitão. Textos Bíblicos: Tradução da CNBB. A equipe deve 
fazer as necessárias adaptações litúrgicas, caso seja utilizado numa Celebração ou Adoração 
Eucarística. Valor unitário: R$ 0,40 (pedido mínimo: 10 unidades). Contatos: assinaturas@
rogate.org.br / contato@rcj.org - Tel.: (11) 3932-1434 / WhatsApp (11) 9 51003314.


