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COMO FAZER? 

A. Empenha-te a encontrar o Senhor. Contempla com os teus 

olhos a presença de Deus em todas as coisas, e vê que 

Deus é sempre Aquele que vem te encontrar. Participa da 

Celebração Eucarística, lê a Palavra de Deus e reza! Deus 

falará ao teu coração, te alimentará, te inspirará. Este 

encontro é verdadeiro!   

 

B. Abandona-te a Deus, não resistas. Liberta-te dos teus 

medos e manifesta a Deus o teu desejo de segui-lo. Nada 

te poderá ser tirado, porque poderás somente receber 

tudo de Deus e Deus é Vida abundante!  

 

C. Cria um espaço para Deus e estabelece um tempo de 

oração e de leitura espiritual. Não fiques sozinha neste 

caminho, mas procura uma guia espiritual, alguém com 

experiência de vida no espírito, alguém que te quer bem, 

como Deus te quer bem e sê aberta na obediência e na 

confiança. Procurar juntos a vontade de Deus é mais 

seguro. Se não encontras uma guia espiritual, podes 

escrever-nos para uma ajuda. Encontra o modo de servir 

os pobres. Há numerosas oportunidades,  
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D. Como trabalhar nos campi scuola, experiências de serviço 

missionário como voluntários, atividades paroquiais como 

assistentes, ajuda aos vizinhos que poderiam ter 

necessidade...em outras palavras, deixa-te envolver, 

porque Jesus está presente nos pequenos e a caridade, 

que é amor incondicional, te guiará à verdade e à justiça.  

 

E. Participa  de uma experiência “Vinde e vede” em uma das 

nossas comunidades. Poderás ver como vivemos, o que 

fazemos... e então poderás perceber dentro de ti que o 

nosso estilo de vida pode ser também o teu.    

 

ORAÇÕES VÁRIAS 
MEU PAI, 

Meu Pai, entrego-me a vós,                                                                                          

fazei de mim o que for do vosso agrado. 

O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. 

Eu estou pronto para tudo, aceito tudo, 

desde que a vossa vontade se realize em mim, 

e em todas as vossas criaturas. 

Não desejo outra coisa, meu Deus,                                                          

Deponho minha alma em vossas mãos,  

e vo-la dou, meu Deus ,  com todo o amor do meu coração, 

porque vos amo,  e porque para mim, é uma necessidade de 

amar, de dar-me e entregar-me sem medida em vossas mãos, 

com uma confiança infinita, pois sois meu Pai.  

                                                                               Charles de Foucauld 
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FICA COMIGO, SENHOR.  

Fica comigo, Senhor, e eu começarei a resplandecer 

como tu resplandeces: a resplandecer 

até ser luz para os outros. 

A luz, ó Jesus, virá toda de ti: 

nada será mérito meu. 

Serás tu a resplandecer nos outros, através de mim. 

Faze que eu te louve de modo a te agradar, 

resplandecendo sobre todos os  

que estão ao meu redor. 

Dá luz a eles e a mim também, 

ilumina-os junto comigo, através de mim. 

Ensina-me a difundir o teu louvor, 

a tua verdade, a tua vontade. 

Faze que te anuncie, não com as palavras 

mas com o exemplo,  

com aquela força atraente, aquela influência solidária 

que provém daquilo que faço  

com a minha visível semelhança com teus santos 

e com a clara plenitude do amor 

Que o meu coração nutre por ti.                               

Henry Newman 
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A MARIA 

Santa Maria, Mãe de Deus, 

conserva em mim um coração de criança 

puro e límpido como uma fonte; 

Dá-me um coração simples 

Que não conheça a tribulação, 

um coração magnânimo em doar-se, 

sensível à compaixão; 

um coração fiel e generoso 

que não esqueça nenhum benefício 

e não guarde ressentimento de mal algum. 

Dá-me um coração manso e humilde, 

que ame sem exigir retribuição, 

feliz por desaparecer em outro coração 

diante de teu divino Filho; 

um coração grande e inquebrantável 

que  nenhuma ingratidão o feche 

e nenhuma indiferença o canse, 

um coração abrasado pela glória de Jesus Cristo, 

ferido por seu amor como uma ferida 

que só se cura no céu.                                                   

P.L. de Grandmaison 
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DÁ-NOS A TUA DISPONIBILIDADE 

Virgem Santíssima, Mãe de Cristo  

e Mãe da Igreja,  

com alegria nós nos unimos  

ao teu canto de amor  e gratidão. 

Contigo damos graças a Deus,  

“cuja misericórdia se estende de  

geração em geração”. 

Tu que foste com humildade e grandeza 

“a Serva do Senhor”, 

dá-nos a tua disponibilidade 

para o serviço de Deus e a salvação do mundo. 

Abre os nossos corações às imensas perspectivas 

do Reino de Deus 

e do anúncio do Evangelho a toda a criatura. 

No teu coração de Mãe estão sempre presentes 

os perigos e os males que esmagam  

os homens e mulheres do nosso tempo. 

Mas estão presentes também as numerosas iniciativas de bem, 

as grandes aspirações aos valores,  

os progressos realizados 

em produzir frutos abundantes de bem. 

Virgem corajosa, inspirai-nos força de vontade 

e confiança em Deus, 
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para que saibamos superar todos os obstáculos 

que encontramos na realização de nossa missão.  

Ensina-nos a tratar a realidade do mundo 

com verdadeiro senso de responsabilidade cristã, 

na alegre esperança da vinda do Reino de Deus, 

dos novos céus e da nova terra.  AMÉM!                              

João Paulo II 

PÁGINAS DE VIDA     
HISTÓRIAS DE VOCAÇÕES NA BÍBLIA: 

Moisés : Êx 3 

 

Elias: 1 Re 19 

 

Rute: Rt 1,15-18 

 

Jeremias: Jr 1,1-10 

 

Isaías:  Is 6,1-8 

 

Maria: Lc 1,26-38 

 

Discípulos de Jesus: Jo 1,35-38 

 

Paulo:  At 1,1-19  


