
Jesus percorria as cidades...Jesus percorria as cidades...Jesus percorria as cidades...

ENCARTE DA REVISTA ROGATE 363

O Animador convida a observar os cartazes e as 

imagens; pede que os participantes digam o que 

mais chama a atenção e quais dessas realidades 

conhecem de perto.

LEITOR 3: Percorrer as cidades é observar 

as situações em nosso dia a dia e ajudar no 

que for preciso.

LEITOR 4: Percorrer as cidades é 

perceber os sinais da vida e saber quais as 

situações que mais nos chamam a atenção e 

nos tocam.

LEITOR 5: E, assim, responder ao chamado 

de Deus, sendo operário e operária do reino 

de amor e de paz!

TODOS: Senhor, ajudai-nos a escutar, 

discernir e viver a nossa vocação; 

orientai-nos em nossas atitudes; ensinai-

nos a “percorrer as cidades”, levando 

vossa Palavra de amor e misericórdia a 

todos os necessitados. Amém!  

Preparação: recortes de imagens com 

hospital, pobreza, idosos, missão etc.; no meio 

dessas imagens, dois cartazes: um com a 

palavra VOCAÇÃO, e outro com as palavras: 

ESCUTAR, DISCERNIR E VIVER”.

ANIMADOR: Deus tem um chamado, uma 

vocação especial para cada um de nós. É 

preciso que saibamos “escutar, discernir 

e viver” tal compromisso.

LEITOR 1: Escutar por meio da Palavra 

de Deus e da realidade.

LEITOR 2: Discernir, compreender a 

partir dos acontecimentos em nossa vida.

TODOS: Viver a cada dia, por meio da 

oração, na conversa com Deus.

ANIMADOR: Para compreender a nossa 

vocação, precisamos olhar a realidade, 

fazer como Jesus: percorrer as cidades, 

os lugares. Ouçamos:

Ler Mateus 9,35-38



1° Domingo

2° Domingo

3° Domingo

4° Domingo

Leigos 
(ministérios e serviços na comunidade) 

Padres e Diáconos

Vocação da Família

Vida Consagrada

VOCÊ SABE QUAL VOCAÇÃO 
CELEBRAMOS EM CADA DOMINGO

 DE AGOSTO, O MÊS VOCACIONAL?

NESSE MÊS TAMBÉM CELEBRAMOS
 DOIS GRANDES SANTOS. ELES ERAM 
MÃE E FILHO. VOU AJUDÁ-LO COM AS 

DATAS. PESQUISE SEUS NOMES.

28 de agosto   27 de agosto 



“JESUS PERCORRIA
 TODAS AS CIDADES
 FAZENDO O BEM”.

VOCAÇÃO É O 
CHAMADO DE 

DEUS A SER UM
 BOM OPERÁRIO

 NA MESSE, 
NO MUNDO.

“POR ISSO, REZEM AO SENHOR 
QUE MANDE SEMPRE OPERÁRIOS
 E OPERÁRIAS PARA AJUDAREM

 NO TRABALHO”.

“E TEVE COMPAIXÃO, POIS
 ESTAVAM ENFRAQUECIDAS

 COMO OVELHAS SEM PASTOR”.

O que é vocação?O que é vocação?

Fim.

8



Subsídio infanto-juvenil para o trabalho vocacional na catequese, escola, família ou comunidade. O educador ou educadora deve 
acompanhar as crianças nas atividades e reflexões, usando de criatividade. Roteiro: Daniel Leão. Arte e diagramação: Osmar Koxne.
Valor unitário:  (pedido mínimo de 10 unidades).R$ 0,50
Contatos: e-mail: assinaturas@rogate.org.br  -  Tel./Fax: (11) .  Visite o site: 3932-1434 / 3931-3162 www.triguito.org.br

PAI

Feliz Dia dos Pais!

RECEBA O NOSSO MAIOR PRESENTE:
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