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Indicações prévias

a) Esta proposta inclui também a família, a comunidade cristã com 
os diferentes grupos e serviços e a assembleia dominical. A base é 
precisamente o envolvimento das crianças na catequese e, por meio 
delas, as respetivas famílias. As que aderirem são convidadas a ter 
uma participação própria nas missas dominicais.

b) O texto bíblico fundamental é o relato do chamamento de Jesus 
aos primeiros discípulos, segundo Mc 1, 16-20. Recomenda-se a sua 
leitura e breve meditação tanto na catequese, para experiência espi-
ritual e aprendizagem das crianças, como na família. 

c) A dinâmica e desenvolvimento da catequese inclui uma canção 
com gestos, a instrução e a experiência da oração e a construção do 
recanto de oração em ordem à proposta que as crianças levam para 
casa para a fazerem com os pais e os irmãos.

d) A canção para a catequese das crianças e o folheto para  a oração 
em família podem encontrar-se no site do Serviço de Animação Vo-
cacional, no endereço: semanavocacoes2016.blogspot.pt

e) É preciso preparar (imprimir) folhetos para a oração em família, 
um por cada criança (este vai numa folha à parte, com facilidade 
para ser impresso).

f) As propostas, quer a da catequese quer a da família, são para usar 
com liberdade e criatividade, adaptando-as a cada realidade e enri-
quecendo-as com as ideias e capacidades das pessoas envolvidas.
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Atividade com adolescentes ou jovens

Resumo:
Apresentação do vídeo vocacional
Discussão sobre o tema
Preparação de um espaço de oração
Momento de oração
Entrega da proposta de oração em família

Desenvolvimento:

1-Apresentação do vídeo “Vocação 101”

Pode ser descarregado o vídeo legendado em português, no endere-
ço indicado: semanavocacoes2016.blogspot.pt

2- Discussão sobre o tema

Perguntar ao grupo se já tinham pensado na própria vocação cris-
tã... Como é que ela amadurece e se compromete de forma estável... 
A vocação como dom e apelo de Deus para seguir um certo cami-
nho de amor e de serviço aos irmãos... A diversidade das vocações 
na Igreja e as que eles conhecem: o matrimónio, a vida consagrada 
e o ministério dos sacerdotes e diáconos... A sua importância e a di-
ferença relativamente à profissão por ter a sua origem num chama-
mento de Deus e incluir um compromisso radical de doação a Deus 
e de amor e serviço aos outros… Como se faz para descobrir a pró-
pria vocação? (Pode haver lugar para o testemunho do catequista ou 
de outra pessoa convidada.)

3- Preparação de um espaço de oração

Para perceber a nossa vocação na Igreja e no mundo, temos de falar 
e criar proximidades com Deus através da oração. Por isso, propo-
mos ensinar a preparar um espaço e ambiente de oração para faze-
rem uma experiência em família. O catequista deverá levar vários 
objetos (cruz, vela, bíblia, imagem de Nossa Senhora, pano, fósfo-
ros,...) e convidar os jovens a fazerem o mesmo em casa segundo as 
possibilidades que tenham.

4- Momento de oração: 

Segue-se parte do que é proposto para fazer em família: escuta do 
evangelho, breve meditação e prece espontânea ou comum.
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Catequista e adolescentes - Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. 

Todos - Amém 

Catequista - Hoje vamos rezar a Jesus por aqueles que Ele chamou: 
uns para se casarem e serem pais, outros para serem sacerdotes e 
outros para irmãs ou missionários. Nós ainda não sabemos o que 
Jesus nos chama a ser, por isso também vamos rezar, para que Ele 
nos diga o que quer de nós. Escutemos uma passagem da bíblia em 
que Jesus convida algumas pessoas para o seguirem.

Do Evangelho de São Marcos (Mc 1,16-20):

Passando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu 
irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-
-lhes: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens.» Deixan-
do logo as redes, seguiram-no.

Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, 
que estavam no barco a consertar as redes, e logo os chamou. E eles 
deixaram no barco seu pai Zebedeu com os assalariados e partiram 
com Ele. 

Palavra da salvação.

Meditar (podem intervir os adolescentes, cada um dizendo uma frase 
das que se seguem ou algum breve comentário espontâneo, conforme 
forem capazes...)

Naquele tempo, Jesus chamou Simão, André, Tiago e João, para se-
rem pescadores de homens.  Há alguns anos atrás chamou os nossos 
pais para se amarem, serem abençoados por Deus, nos darem a vida 
e nos educarem. E hoje Jesus continua a chamar cada um de nós a 
uma vocação.  Qual será? 

Falar e comprometer-se com Jesus 

Catequista e adolescentes, cada um faz em silêncio a seguinte oração: 
Jesus, gosto muito de ti, o que queres de mim?

Pode haver um desenho do coração adaptado ao grupo de catequese: 
cada um escreve o seu nome no coração... Seguidamente, todos juntos 
rezam a oração que nele está escrita e o catequista ou um adolescente 
coloca-o junto à Bíblia. 

Agradecer e invocar o Pai do Céu 

Catequista: Obrigado Jesus, pela nossa vocação de filhos de Deus. 

Adolescente: Obrigado, Jesus, pela catequese em que aprendemos a 
conhecer-te. Ajuda-nos a descobrir a nossa vocação.  
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Todos: Rezam o Pai Nosso de mãos dadas

(fazendo o sinal da cruz): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to. Amém 

5- Proposta de oração em família e atividade

Entregar a folha com a proposta e convidar a fazer este momento 
de oração pelas vocações em conjunto com a sua família ou indivi-
dualmente, levando depois o símbolo preenchido, para a missa do 
domingo, se for essa a opção da paróquia.

Fazer-lhes o desafio de pesquisarem na internet algum vídeo inte-
ressante sobre a vocação e partilhá-lo nas redes sociais, vê-lo em fa-
mília ou trazê-lo para a catequese ou encontro seguinte.


