
 

Catequese em Família – Vocação e Missão cristã 

 

Material: Computador para ler o texto.  

 

Dinâmica: Primeiro desafio leitura dos dois textos. Depois como segundo desafio responder ao 

questionário proposto, em partilha e dialogo. Como terceiro desafio, o compromisso familiar. Por fim, 

quarto desafio a oração em família. 

 

Texto: 1. O que é a vocação? Deus, que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação 

fundamental e inata de todo o ser humano. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus que 

é amor. Desde o seu nascimento, cada pessoa está destinada à bem-aventurança eterna, o Céu. Deus cria cada 

pessoa com um propósito, uma missão. Essa missão é o que se conhece como vocação. (Catecismo da Igreja 

Católica, 1604, 1703). Todos temos uma vocação? Sim, todos fomos criados com um propósito e um fim. 

Deus quis para cada um de nós um projeto único e irrepetível, pensado desde toda a eternidade: “Antes que 

te formasses no ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio materno, Eu te consagrei” (Jeremias 

1, 5). O Catecismo da Igreja Católica fala da vocação à bem-aventurança, isto é, à santidade, à união com 

Deus que nos faz participar da Sua felicidade e nos ama como um todo e sem condições. A vocação comum 

a todos os discípulos de Cristo é a vocação à santidade e à missão de evangelizar o mundo. Dentro desta 

vocação comum, Deus convida cada um de nós a percorrer a vida junto d’Ele, por um caminho concreto. 

Alguns chama-os ao sacerdócio ministerial, a outros à vida religiosa, e a outros, os leigos, chama-os a 

encontrá-Lo na vida ordinária, quer seja vivendo o celibato ou a vocação matrimonial (Catecismo da Igreja 

Católica, 1716-1729, 1533). “Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio 

testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Sê 

santo, vivendo com alegria a tua entrega. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua 

esposa, como Cristo fez com a Igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e 

competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com 

paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investido em autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e 

renunciando aos teus interesses pessoais”. (Gaudete et Exsultate, 14). 1 

 

2. Cada cristão é um missionário, quantos planos e projetos brilhantes já fracassaram ao longo da história, 

por falta de disponibilidade, abnegação e generosidade! Para a evangelização e transformação do mundo, 

Deus necessita dos homens. Necessita instrumentos convencidos, comprometidos e dispostos a dar tudo. 

Muitos textos bíblicos nos falam daqueles que Deus escolheu. O povo judeu é para Deus “um reino de 

sacerdotes e uma nação santa”. É o povo eleito e preferido por Deus entre todos os povos da terra, para levar 

adiante seus planos. Dons são tarefas. Jesus chama aos seus apóstolos e lhes entrega sua primeira missão. 

Devem anunciar a grande notícia do Reino de Deus; e isso não só por meio de palavras, se não também com 

 
1 Cf. https://opusdei.org/pt-br/article/o-que-e-a-vocacao-todo-mundo-tem-uma-vocacao/ 



 

sinais e ações concretas. Porque quando Deus escolhe, chama e abençoa é para dar uma missão. Dons são 

tarefas. Por isso, o Senhor envia aos apóstolos e lhes confia uma tarefa. E como os doze, toda a Igreja é uma 

Igreja apostólica e missionária. A Igreja não vive para si mesma, se não para ser luz do mundo, para servir a 

humanidade inteira, para salvar a todos os povos. Também todos nós somos enviados. Cada cristão é um 

missionário. Esse tesouro imenso que recebemos – a luz de Cristo e de seu Evangelho – é para comunicá-lo 

a todos os homens. Como o Senhor nos indica cada cristão deve converter-se em “sal da terra”, em “luz do 

mundo” e em “fermento da massa”.2 

 

Questionário: 1. Qual é a minha vocação cristã? Que outras vocações a que sou chamado? Como conciliar 

vocação cristã, como primordial, com as outras na minha vida? 

2. Qual a minha missão? Como sou missionário? Haverá necessidade de missionários?  

3. Como conciliar vocação e missão? Como ser discípulo de Jesus e também missionário hoje? 

 

Compromisso: Definir em família uma missão em conjunto para este tempo de Pandemia e procurar a por 

em prática.  

 

Oração em família: Tu chamas-me 

Acredito, Senhor, que me chamas à felicidade 

À vida nova, ao Céu que na Terra começa; 

A um estilo de vida, a uma missão no mundo, 

Aos homens e a uma solidariedade que chega até ao Céu. 

Acredito, Senhor, que me chamas 

Mas muitas vezes eu não escuto o Teu chamamento. 

Faz com que eu escute e compreenda a Tua Palavra. 

Seduz-me para que eu Te encontre. 

Acorda o meu desejo para que eu te receba 

Onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome. 

Envia-me pessoas que me digam a verdade sobre Ti 

Para que de Ti escute a verdade sobre mim, 

Sobre a felicidade, a vida nova e o Céu 

Que na Terra começa. Amén 

(Georg Lengerke) 

Pai Nosso… 

 
2 Cf. https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/cada-cristao-e-um-missionario/ 


