


 
Objectivos Material Observações Pedagógicas 

 
- (Re)Conhecer a diversidade da(s) 
vocação(ões); 
 
- Envolver e comprometer as 
crianças na oração pelas vocações. 

Caixa, fio ou 
elástico, contas e 
crucifixo para 
enfiamento, cartas 
de apresentação, 
vela, imagem de 
Nossa Senhora com 
seu Filho Jesus. 

 - A cada criança do grupo deverão ser distribuídos um 
pequeno fio ou elástico fino, com um crucifixo já preso e 10 
contas. 
- As contas poderão ser compradas avulso ou 
“improvisadas” com materiais alternativos (botões, massas 
alimentícias, feijões furados, modeladas com pastas ou 
massas, etc.) 
- Cada vocação na sua apresentação poderá ser ilustrada 
com as figuras do anexo 1. 

Desenvolvimento da catequese 
Motivação/ Despertar 

da curiosidade Apresentação da tarefa Oração Compromisso 

- O catequista poderá 
iniciar a catequese 
apresentando uma 
caixa, tipo encomenda, 
explicando que Jesus 
esta semana nos pede 
uma missão muito 
especial e que até 
enviou, como sempre, 
tudo o que precisamos 
para a cumprir. 
- Abre a caixa e 
começa a expor o 
material: a vela, a 
imagem de Maria, as 
cartas de apresentação, 
o “kit” de materiais para 
a dezena 

 - O catequista mostra os cartões 
e pergunta ao grupo se 
identifica ou sabe quem são e o 
que fazem aquelas pessoas; 
- Ouve e comenta as respostas 
do grupo, explicando que esta é 
uma semana dedicada em 
particular a elas em que somos 
convidados a conhecer e a 
rezar por estas pessoas (Semana 
de Oração pelas vocações) 
- Explica seguidamente que 
Jesus “na encomenda” enviou 
uma ideia para ajudar cada um 
de nós a construir a sua oração. 
- Apresenta os materiais da 
dezena e explica o que se fará 
com eles 

- Para criar um ambiente 
tranquilo de modo a solenizar o 
momento da oração, 
centrando a atenção do 
grupo, escurece-se 
ligeiramente a sala, acende-se 
a vela e coloca-se em 
destaque a imagem de Maria. 
- Calmamente, inicia-se o 
esquema que se repetirá ao 
longo da dezena: 
 1) Apresentação do desenho e 
leitura do cartão;  
2) Enfiamento da conta e 
apresentação da intenção;  
3) Recitação da Ave-Maria em 
grupo. 

 

- Concluída a dezena, 
cada criança é 
convidada a escolher um 
dos cartões/vocações 
pela qual se compromete 
a voltar a rezar ao longo 
da semana. 



Sou a Irmã Laurinda e tenho esta roupa especial 
porque a minha vida também é especial.  

Eu também vivia numa família normal, numa casa 
como tantas outras, fazendo os meus estudos para ser 
enfermeira, se calhar como tu. Mas, a certa altura senti que 
a minha vida precisava de ser diferente, e pedi ajuda a 
Jesus para perceber o que queria mudar. Rezei e pensei 
bastante, conheci o trabalho de algumas congregações 
(grupos de mulheres ou de homens que têm um serviço 
especial em favor dos mais necessitados) e descobri que 
Jesus me estava a convidar para viver assim também.  

Experimentei… e decidi passar a viver em “equipa” 
com as outras irmãs para rezarmos e ajudarmos juntas as 
pessoas que mais precisarem de nós (crianças, pobres, 
doentes…) 

Vamos confiar a Maria todas as vidas de 
consagração religiosa que se ofereceram ao serviço de 
Deus. Avé-Maria… 

Sou o Padre Luís e a minha vida é um bocadinho 
diferente da de muitas outras pessoas, porque um dia 
decidi que gostaria de fazer tal e qual como Jesus fez: 
dar a conhecer Deus Pai, através da Palavra, da ajuda 
e partilha com todos, da celebração da Eucaristia. 
  Escolhi esta maneira de viver porque percebi que 
seria muito feliz, fazendo os outros felizes por Cristo, com 
Cristo e em Cristo!  

Vamos pois pedir a Maria que proteja todos os 
sacerdotes que ofereceram a sua vida por Amor a 
Deus. Avé-Maria… 



EOO meu nome é Helena e sou leiga consagrada. Isto 
quer dizer que preferi dar um “toque especial” à minha 
vida. Decidi não casar com ninguém para poder estar 
muito disponível para todas as pessoas que me rodeiam, 
ajudando-as com o meu trabalho e oração de todos os 
dias e com catequeses.  

Não tenho nenhum sinal que me distinga, espero 
que seja pela minha maneira de viver que reconheçam 
alguma diferença. Pertenço a um grupo de outras leigas 
consagradas, pessoas que fizeram também este voto de 
dedicação a Deus e à Igreja.  

Vamos entregar a Maria todos os leigos 
consagrados, pedindo-lhe que faça das suas vidas sinal da 
presença do Amor de Deus Pai no mundo. Avé-Maria… 

Sou o Mário, e sou missionário. Isto quer dizer que 
escolhi dedicar a minha vida a pessoas que vivem em 
países distantes (em África, na Ásia, na América…) com 
muitas dificuldades (sem comida, sem escola, sem 
medicamentos, sem protecção da guerra) e que 
precisam de ajuda. Eu vivo com eles e dou-lhes a 
conhecer Jesus e a sua mensagem, ao mesmo tempo 
que os ajudo a pôr a funcionar escolas, hospitais, 
aldeias… 

Peçam comigo a Maria que seja a força dos 
missionários para levar a Paz, a Justiça e Amor de Deus 
Pai a todos os povos. Avé-Maria… 



Nós somos o Paulo e o Pedro, e estamos a 
preparar-nos para sermos frades, quer dizer que 
estamos a experimentar uma nova vida na 
congregação a que também pertence o Frei 
Domingos. Nós ficámos fascinados com esta forma de 
viver dos irmãos religiosos, tão exigente mas tão 
importante e generosa!  

Também gostávamos de um dia poder entregar 
toda a nossa vida a Jesus e ao próximo, mas temos 
que crescer na Fé e na vida para nos prepararmos 
para esse grande compromisso.  

Que Maria suporte todos os que experimentam 
preparar o seu coração e o seu espírito para a 
entrega total a Deus. Avé-Maria… 

Eu chamo-me André e sou seminarista. Isto 
quer dizer que vivo num Seminário que é a escola de 
quem tem vontade de um dia poder vir a ser padre. 
É uma escola que me ajuda a aprender muito sobre 
Jesus, sobre a Igreja, sobre as coisas boas ou difíceis 
da vida de todos os cristãos, enfim, que me ajuda a 
preparar o meu coração e a perceber se realmente 
a minha vida é para oferecer toda a Deus Pai e à 
Santa Igreja. 

Que Maria aceite esta vontade de todos os 
seminaristas e a transforme na vontade de Deus, 
Nosso Pai. Avé-Maria 



Nós somos a Família Clemente e acreditamos que 
o nosso Casamento foi a forma que Deus nos deu de 
sermos felizes e fazermos felizes os outros. Por isso, 
queremos juntos viver à maneira de Jesus: rezando, 
ajudando, aprendendo e participando na vida da 
Igreja… para mostrar principalmente aos nossos filhos, e 
claro, a todos à nossa volta, que ser cristão é ser feliz!  

Nós encontrámos este caminho do casamento 
como o melhor para nós e agora ajudamos os nossos 
filhos a procurar o melhor para si, não esquecendo que 
Jesus pode precisar deles. 

Rezemos a Maria por todas as Famílias, para que os 
casamentos sejam imagem da Ternura de Deus e os seus 
corações estejam abertos à vontade do Pai. Avé-Maria… 

Chamo-me Miguel e sou baptizado, se calhar 
tal como tu.  

Pelo baptismo entramos na Igreja que confia 
em mim, assim como em ti, para levar a Água Viva 
que é Jesus, a tantos que têm sede de O conhecer. 

Peçamos a Maria que o nosso baptismo não 
fique esquecido e seja sempre a água fresca da 
nossa fé. Avé-Maria… 



 
Somos Meninos da Catequese a aprender 

ainda hoje a ser apóstolos de Jesus, porque é de 
nós que Ele precisa para continuar presente entre 
as pessoas a rezar, a ajudar, a amar e a perdoar. 

Entreguemos a Maria todas as Crianças da 
Catequese, para que sempre procurem conhecer 
e acolher mais a Jesus, para que saibam como 
melhor O servir e amar. Avé-Maria… 

Nós somos catequistas e queremos pela 
Catequese dar a conhecer a alegria de ser cristão e 
de pertencer à Igreja de Jesus, que pede a cada um 
de nós que, à Sua maneira, seja bom, fazendo o Bem. 

Vamos rezar a Maria por todos os Catequistas 
para que sejam semeadores cuidadosos da 
mensagem de Cristo, preparando os grupos que lhes 
estão confiados para estar atentos ao chamamento 
de Deus. Avé-Maria 


