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CONSELHO NACIONAL DO LAICATO DO BRASIL 

CNLB Regional Sul 1 – Estado de São Paulo  

________________________________________________________________________ 
MÊS VOCACIONAL - VOCAÇÃO LEIGA 

“Amados e chamados por Deus”  

CELEBRAÇÃO 

 

1. Ambientação: (colocar no ambiente celebrativo os símbolos da vocação 

laical: Bíblia, Vela acesa, Cruxifixo, Documentos dos Leigos, etc.) 

      
Canto: Utopia  -  Zé Vicente 
 
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar! 
Quando o povo nas ruas sorrir, e a roseira de novo florir, eu vou cantar! 
Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou 
sonhar! Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, vão 
perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção, cantada, de novo! 
No olhar da gente a certeza do irmão, reinado, do povo! 

 

2. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar! 
E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar! 
Quando a voz da verdade se ouvir, e a mentira não mais existir, será enfim, tempo novo 
de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim! 
 
 

2. Acolhida 

 

Animador (a):  Bem vindas, bem vindos a este Encontro Orante e celebrativo. O mês 

de agosto é dedicado as vocações na Igreja no Brasil. E hoje nos alegramos com a 

sua presença para celebrar a nossa vocação de cristãos leigos e leigas, sal da Terra 

e luz do Mundo! 

3. Saudação à Trindade 

 

Todos: O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você! 

Cantemos: Nas horas de Deus amém, Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo 

canto, nas horas de Deus, amém! 
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4. Memória   -   Presente na caminhada! 

 

Animador (a):  Queremos fazer memória de tantos irmãos e irmãs que fizeram sua 

passagem para a morada eterna, quem doaram sua vida pelo Reino de Deus, 

testemunhando o evangelho no seguimento a Jesus de Nazaré! (lembrar nomes).  

Lembremos também de todas pessoas que morreram vítima da Covid-19, por suas 

famílias que se sustentem na fé e na certeza de que Deus não nos abandona. 

Trazemos presente a vida de tantos leigos e leigas engajadas, em nome do Evangelho, 

nos mais diversos serviços de evangelização, de atuação na sociedade com a missão de 

colaborar para um mundo mais justo e solidário. 

Canto: O Deus que me criou me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor 
Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar.  
Eu vivo para amar e pra servir! 
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! 
O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor! 
 

5. Palavra de Deus – Reflexão e Meditação Orante 

 

L.1:  A Palavra de Deus é um dos pilares das Diretrizes da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil 2019-2023, documento  da CNBB,109. São 4 os pilares:  

Palavra de Deus: Iniciação à vida cristã e animação bíblica 

Pão: liturgia e espiritualidade 

Caridade – serviço à vida Plena 

Ação missionária – estado permanente de missão 

Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Ouçamos! 

 

Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor,  

             Lâmpada para os meus pés, Senhor! Luz para o meu caminho! 

 

Evangelho de Mateus 16-13-20  -  Reflexão e meditação da Palavra 

Animador (a): Jesus vai revelar sua identidade para os seus. Mas o que está em jogo 

não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser reconhecido: esse é o desejo 

fundamental do amor que se revela. A respostas dos discípulos não vai constituir Jesus, 
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mas vai – ou não – constituir a identidade do verdadeiro discípulo. A chave do Reino dos 

céus está nas mãos daqueles que assumem verdadeiramente a missão e o testemunho 

de Jesus. O Papa Francisco com sua simplicidade e cuidado, sobretudo com as pessoas 

mais sofredoras, atualiza a mesma missão que Jesus havia dado a Simão Pedro. 

E nós como cristãos leigos e leigas, qual a nossa resposta diante da pergunta de 

Jesus? 

 

Pelo batismo recebemos uma missão para ser sal da terra e luz do mundo. No exercício 

da vocação missão, os leigos “são interpelados a viver a santidade no mundo” (Doc. 105, 

p.12). Tornar o Reino de Deus presente no mundo (EG, n. 176).  

Jesus nos ensina a ser sujeitos da nossa vida.  Ele é modelo para todo cristão chamado 

a ser sujeito livre e responsável, capaz de opções, de decisões e de um amor 

incondicional (Doc.105, 91). 

Os cristãos leigos e leigas são verdadeiros sujeito eclesial, ou seja, são protagonistas, 

assumem seus direitos e deveres na Igreja sem cair no fechamento ou na indiferença, 

buscam sua maturidade na fé; testemunhar amor à Igreja, servir os irmãos e irmãs, 

permanecer no seguimento de Jesus, na escuta obediente à inspiração do Espírito Santo 

e ter coragem, criatividade e ousadia para dar testemunho de Cristo (Doc. 105,119). 

 

L.2: Os cristãos leigos e leigas batizados com renovado impulso missionário são 

evangelizadores com espírito que rezam e trabalham. (EG, 204), não servem as 

propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. O 

Papa Francisco afirma que “às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo uma 

prudente distância das chagas do Senhor. Mas Jesus quer que toquemos a miséria 

humana, que toquemos a carne sofredora dos outros” (EG, n. 270). 

Graças ao seu entusiasmo e ousadia missionária os cristãos leigos e leigas colocará em 

prática o pedido do Papa Francisco: “Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem 

terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa 

sem dignidade” (Doc. 105, 181). 

Queremos enfatizar a índole secular que caracteriza o ser e agir do sujeito eclesial, como 

propõe o Concílio Vaticano II: “O caráter secular caracteriza os leigos (...). A vocação 

própria dos leigos é administrar e ordenas as coisas temporais, em busca do Reino de 

Deus. Vivem, pois, no mundo, isto é, em todas as profissões e trabalhos, nas condições 
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comuns da vida familiar e social, que constituem a trama da existência. São aí, chamados 

por Deus, como leigos, a viver segundo o Espírito do Evangelho” (Doc. 105, 5).  

L.3: Os cristãos leigos e leigas que vivem sua fé no cotidiano, nos trabalhos de cada dia, 

nas tarefas mais humildes, no voluntariado, cuja vida está escondida em Deus, são o 

perfume de Cristo, o fermento do Reino, a glória do Evangelho. Eles se santificam nos 

altares do seu trabalho: a vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o 

computador, o trator. 

O Documento de Aparecida reforça a necessidade da formação dos cristãos leigos e 

leigas para que possam dizer não as tentações e para que contribuam significativamente, 

neste momento de mudança de época. A Igreja necessita, sobretudo, de cristãs e cristãos 

leigos que assumam cargos, nas estruturas do mundo, de dirigentes formados e 

fundamentados nos princípios e valores da Doutrina Social da Igreja e teologia do laicato 

(Doc. 105, 65). 

 

(Apresentar o testemunho de vida de um/a leigo/a que foi importante pra sua 

comunidade, pastoral, movimento ou conselho) 

 

Canto: O Deus que me criou me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor 
Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar.  
Eu vivo para amar e pra servir! 
É missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! 
O Deus que me criou me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor! 
 

L.4: O Papa Francisco em uma de suas Catequeses no ano de 2013, afirmou que “temos 

necessidade de cristãos de ação e de verdade, cuja fé seja fundada sobre a rocha de 

Jesus e não de cristãos de palavras, superficiais como os gnósticos ou rígidos como os 

pelagianos”. Ele mesmo já havia enfatizado sobre a necessidade de uma Igreja em saída: 

Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, 

mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter 

a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho (EG, 20). 

Em toda a sua ação no mundo, é necessário que os cristãos leigos e leigas saibam 

discernir as condições em que em encontram e a busca dos meios mais coerentes e 

eficazes de agir. Conhecer bem onde agir, com a sabedoria do discípulo de Jesus Cristo, 

caminho, verdade e vida (Jo 14,6), é compromisso de cada um dos que se dispõe a seguir 
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o Mestre. O mundo será sempre um desafio para a ação do cristão, como sujeito eclesial, 

em vista de sua transformação e um desafio à própria Igreja, para que busque os meios 

coerentes de servir a todos, de modo particular os pobres (Doc. 105, n. 245). 

6. Oração 

 

Animador (a): Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida e por despertar nos cristãos 

leigos e leigas o desejo de testemunhar com a própria vida o seguimento ao chamado de 

Jesus como discípulos missionários. Oremos o Salmo 137: 

 

L.5: Ó Senhor vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra começada! Eu 

agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste; 

naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. 

Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor 

vossa bondade é para sempre! Completai em mim a obra começada! 

 

Animador (a): Oremos, neste dia com todas as pessoas de boa vontade, com todas e 

todos cristãos leigos e leigas que constroem redes de ternura, pelo serviço a 

evangelização: Pai Nosso... 

 

Maria, a jovem de Nazaré, é Maria do Sim! Ela é a Mãe dos aflitos que estão junto a cruz, 

ela é a companheira que nos acompanha no Caminho. Por isso ela, a Senhora Aparecida 

está sempre junto com seu povo, peregrinando nas estradas da Vida. Rezemos: Ave 

Maria... 

7. Contemplação 

 

Animador (a): Formamos uma grande rede de protagonistas da evangelização. No 

seguimento a Jesus de Nazaré, como Igreja, todos e todas são indispensáveis para a 

construção da Civilização do Amor. Convidamos você a refletir sobre como tem vivido 

sua vocação: 

1) Como você vive a sua vocação de cristã e cristão leigo, na Igreja e no mundo? 

2) De que maneira seu testemunho contribui para transformações necessárias na 

sociedade, a fim de que seja justa e humana, principalmente com os sofredores? 
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8. Oração final   -   Oração para o Ano do Laicato 

  

Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno, 

que estabelecestes a Igreja como vossa “imagem terrena”: Nós vos agradecemos 

pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros de 

vosso povo realizam como “Igreja em saída para o bem comum a “missão 

evangelizadora e a transformação social,  

no caminho de vosso Reino. 

Nós vos louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas,  no Brasil, 

sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. 

Nós vos pedimos, que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo: na 

família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, 

na cultura e nos meios de comunicação; na cidade, no campo e em todo o planeta, 

nossa “casa comum”. 

Nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas 

compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma 

organizada na Igreja e na sociedade  

à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. 

Isto vos suplicamos pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos 

para todos os cristãos. Amém! 

Canto: Povo Novo ´-  Zé Vicente 

1. Quando o espirito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou 
A esperança na terra brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou 

 
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao criador! 

Justiça e paz hão de reinar e viva o amor! 
 

2. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da Justiça anunciou: 
         O cego viu, o surdo escutou e os oprimidos das correntes libertou 
 

3. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos  
         vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação! 
 

4. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. 
         A força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador! 
 

 


