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TERÇO VOCACIONAL 
27 de agosto 

 
(Preparar um espaço sagrado com a imagem de Nossa Senhora, flores, Bíblia, 6 
velas, cartaz da 26ª Assembleia Geral Eletiva e o tema). 
 

Hino da 26ª AGE. Pe. Osmar Bezutte1 
 
ANIMADOR: Queridos irmãos e irmãs! É com alegria que nos reunimos para 
rezar o Terço Vocacional. Queremos rezar por todas as vocações específicas da 
Igreja: ministros ordenados, vida consagrada, cristãos leigos e leigas, famílias e 
pessoas que se doam nos mais diversos serviços e ministérios da nossa 
comunidade. Mas de modo especial, queremos rezar pela III Semana da Vida 
Consagrada. Neste momento de oração do Terço Vocacional, coloquemos todos 
os vocacionados e vocacionadas do Reino sob a proteção e bênção de Maria, Mãe 
das vocações.  
 
INTENÇÕES: Podem ser acrescentadas mais intenções de forma espontânea. 
 

SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO: 
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
- A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a ação do Espírito Santo 
estejam sempre conosco.  
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  
 
Façamos a nossa profissão de fé rezando: CREIO em Deus Pai... (Acender a 
primeira vela) 
PAI NOSSO... 
O Anjo do Senhor anunciou a Maria – E ela concebeu do Espírito Santo. AVE 
MARIA... 
Eis aqui a serva do Senhor – Faça-se em mim segundo a vossa Palavra. AVE 
MARIA... 
E o Verbo se fez carne – E habitou entre nós. AVE MARIA... 
 
CANTO: Maria, mãe dos caminhantes.2 

  
1º MISTÉRIO – Contemplamos a Anunciação do Anjo e a Encarnação do Verbo 
no seio puríssimo de Maria. Somos convidados a ressignificar a nossa Vida 
Consagrada ao contemplar o Mistério da Encarnação.  (Acender a segunda vela)  
Canto: Maria e o anjo. Anjos de resgate3 
 
Leitor 01: Ressignificar a Vida Religiosa Consagrada consiste em um gesto de 
retorno a suas origens proféticas e evangélicas, é testemunhar a ação dinâmica 
do Espírito Santo.  

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=i1_fwR4pe28 

2 https://www.youtube.com/watch?v=FZFmN5SfR2w 
3 https://www.youtube.com/watch?v=rIcHzsC9zbM 
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Todos: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14a) 
 
Leitor 02: Quando nos colocamos em atitude de saída, com prontidão Mariana, 
atualiza-se o Mistério da Encarnação e a Vida Religiosa Consagrada tem sido 
cada vez mais essa memória viva do modo de existir e atuar de Jesus, Verbo 
Encarnado.  
Todos: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14a) 
 
Leitor 03: “Temos necessidade de ser profecia, de ser presença, de curar, de 
redimir, de salvar, de libertar, fora disso não há sentido à Vida Consagrada” (Ir. 
Maria Inês Ribeiro, MAD). 
Todos: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14a) 
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória… 
Canto: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer Tua Vontade, pra viver 
do Teu Amor. Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu amor. Eis-me aqui, Senhor! 
 
 
2º MISTÉRIO – Contemplamos a visitação de Maria à sua prima Isabel. Como 
Maria, somos convidados a caminhar em sinodalidade com toda a Igreja e o povo 
de Deus. (acender a terceira vela) 
 
Canto: Maria Visita Isabel. Walmir Alencar 4 

 
Leitor 01: O fruto desta saída e o encontro com Isabel, prima de Maria. Isabel, 
uma mulher cheia de confiança e esperança, crente como Maria, em que se 
cumpriram as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor5. 
Todos: “A minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em 
Deus, meu salvador”. (Lc 1,46-47) 
 
Leitor 02: A sinodalidade, força do ser Povo de Deus, pede escuta, paciência, 
sondagem, exposição, disposição, na graça do espírito que inspira e impulsiona. 
Povo de Deus, são todos que são a comunidade deixando-se tocar, animar e 
fecundar pela força encarnatória6.  
Todos: “A minha alma proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em 
Deus, meu salvador”. (Lc 1,46-47) 
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória... 
 
Leitor 03: Este encontro/visitação termina com um canto, o Magnificat. É o 
canto profético que brota de uma experiência mística. Cantemos:  
Canto: Magnificat7 
 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=w83X7PMDNY0 
5 Leitura Orante da palavra de Deus – Subsídios para a VRC. Comissão de Espiritualidade da CLAR. p. 09 
6 Por uma Igreja Sinodal. Reflexões teológico-pastorais. Francisco de Aquino Júnior; João Décio Passos 
(Organizadores). p. 11 
7 https://www.youtube.com/watch?v=1TCn2DBKOZY 
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3º MISTÉRIO – Contemplamos o nascimento do Menino Jesus, na gruta fria de 
Belém. Jesus o centro de nossas vidas, nos convida a estar com Ele neste dia.   
(acender a quarta vela) 
Canto: Maria de Nazaré – Pe. Zezinho8 
 
Leitor 01: O chamado a seguir a Cristo com uma especial consagração é um 
dom da Trindade para todo o povo de eleitos. Vendo no batismo a origem 
sacramental comum, consagrados e consagradas vão ao encontro dos outros 
fiéis, para compartilhar a vocação à santidade a ao apostolado. Ao serem sinais 
desta vocação universal, eles manifestam a missão específica da vida 
consagrada9. 
Todos: Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para 
todo o povo: hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador”. (Lc 2,10-11) 
 
Leitor 02: O despertar dos discípulos missionários na Igreja acontecerá na 
medida em que proporcionar e garantir o encontro pessoal e comunitário com 
Jesus Cristo10.  
Todos: Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para 
todo o povo: hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador”. (Lc 2,10-11) 
 
Leitor 03: Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. É o verbo de Deus 
feito carne, caminho, verdade e vida, o único libertador e salvador. Pois em 
Jesus, se revelam o amor misericordioso do Pai e a vocação11... 
Todos: Eu anuncio para vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para 
todo o povo: hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador”. (Lc 2,10-11) 
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória..  
Canto: Senhor se tu me chamas eu quero te ouvir, se queres que eu te siga 
respondo: eis-me aqui.  
 
 
4º MISTÉRIO – Contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo, e a 
purificação de Maria. Junto a apresentação de Jesus, apresentamos nossa 
caminhada de Consagrados e Consagradas inspirados nos eixos: Centralidade 
em Jesus Cristo, Missionariedade e Sinodalidade.  (acender a quinta vela) 
 
Leitor 01: A centralidade em Jesus Cristo. Ele nos cativa, Ele nos chama, Ele 
nos impulsiona. O eixo da vida consagrada é Ele: Jesus Cristo. 
Canto: O Coração Divino diz: “Permanecei em meu amor”. Centralidade em Jesus 
Cristo, na alegria e na dor. 
 
Leitor 02: A missionariedade. Nossa vida consagrada só tem sentido se for 
missionária. Cada um à sua maneira. Nossos carismas vão atualizando a sua 
missão. Como renovamos a nossa vida consagrada? Como a reavivamos? 

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=cz-hbcVrVN8 
9  Vita consecrata, 32 
10 Documento de Aparecida, nº 11 
11 Texto base, 4º Congresso Vocacional do Brasil, p. 57 
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Canto: O Coração Divino diz: “Permanecei em meu amor”. Centralidade em Jesus 
Cristo, na alegria e na dor. 
 
Leitor 03: Numa Igreja sinodal. Esta perspectiva da sinodalidade é de toda a 
Igreja. Leigos e leigas, consagrados e consagradas, todos e todas juntos e juntas 
trabalhamos, escutamos e auscultamos os rumos para responder como Igreja. 
 
Canto: O Coração Divino diz: “Permanecei em meu amor”. Centralidade em Jesus 
Cristo, na alegria e na dor. 
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória... 
Canto:  O Deus que me criou, me quis, me consagrou...12 
 
 
5º MISTÉRIO – Contemplamos a perda e o encontro do Menino Jesus no templo 
discutindo com doutores da Lei. Como consagrados e consagradas como 
queremos ser encontrados ou reconhecidos?  (acender a sexta vela) 
 
Leitor 01: "A coisa importante não é olhá-los de longe ou ajudá-los de longe. 
Não, não! É ir ao encontro deles. Isto é cristão! Isto é aquilo que Jesus ensina: ir 
ao encontro dos mais necessitados. Como Jesus que ia sempre ao encontro do 
povo. Ele ia para encontrá-lo"13. Sigamos ao encontro daqueles que mais 
necessitam, sejamos consagrados e consagradas “em saída”.  
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome 
 
Leitor 02: Não somos chamados a “colocar Jesus no centro”, como se nós 
fôssemos os protagonistas; somos chamados, em primeiro lugar, a nos 
retirarmos do centro, que pertence a Ele. A viver a consagração como um 
chamado ao serviço. É isso que permite a Jesus trabalhar em nós como Ele 
quiser e nos ensinar a vencer a resignação e a nostalgia, a ler nossa complexa 
era, a tomar corajosamente novos caminhos em sintonia com os tempos. (Papa 
Francisco) 
Todos: O Senhor fez em mim maravilhas, santo é Seu nome 
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória...  
Canto: Maria do sim, ensina-me a viver meu sim. Ó roga por mim que eu seja fiel 
até o fim.14 
 
ANIMADOR: Agradeçamos à Virgem Maria, nossa intercessora pelas vocações, 
rezando ou cantando a Salve Rainha. 
Todos: Salve Rainha, mãe de misericórdia...  
 
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 
CANTO: Maria, minha mãe Maria – Pe. Joãozinho15  

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=gWj-XoDuuGc 

 
13 Papa Francisco 
14 https://www.youtube.com/watch?v=Ne0Ewe9PSy4 
15 https://www.youtube.com/watch?v=xWK9kzeGH-w 
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Oração: Em comunhão com o caminho que percorremos durante a 26ª 
Assembleia Geral Eletiva, rezemos. (Autoria: Ir. Maria Áurea Marques, RBP e Ir. 
Eliene Oliveira Barros, RBP) 
 
Ó Trindade Santa,  
fonte de Sabedoria e Fecundidade,  
vos apresentamos nossa Vida Consagrada,  
nesse tempo favorável de preparação e  
realização da 26ª Assembleia Geral Eletiva. 
 
Ensinai-nos a dar passos  
que respondam aos sinais dos tempos,  
com fidelidade, ousadia e profetismo. 
 
Que nossa Assembleia nos impulsione  
a uma transformação de nós mesmas, nós mesmos; 
que redescubramos com entusiasmo  
e alegre esperança  
a Centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas, 
que hoje nos chama ao discipulado,  
à missionariedade, à sinodalidade,  
à abertura para as novas gerações e  
à fraternidade/sororidade universal. 
 
Ajudai-nos a manter o ânimo e a coragem  
diante da dura realidade, 
nestes tempos de pandemia,  
para anunciar o significado do Reino de Deus.       
Espírito de vida, Espírito do novo,                                                           
dai-nos sensibilidade de coração na dinâmica de  
“Ressignificar a Vida Religiosa Consagrada  
em uma Igreja Sinodal”.  
 
Que possamos viver, com novo vigor,  
o chamado de Jesus:  
“Permanecei no meu amor” (Jo 15,9). 
 
Nossa Senhora Aparecida e  
todos os nossos fundadores e fundadoras  
nos acompanhem na preparação e vivência  
da nossa Assembleia,  
caminhando juntas e juntos,  
em escuta e discernimento da Vontade Divina.  
Amém! 
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