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Oração mensal pelas vocações 

Março de 2016 

 

«Vai e faz o mesmo» Lc 10, 25-37 

 

 

Proposta:  

 Oração preparada para a participação de jovens, Irmãs e outros 

educadores - catequistas, animadores, etc. 

 A oração com exposição do Santíssimo. 

 Propõe-se no 2º momento da oração que se entregue a cada pessoa o recorte de uma notícia dessa semana, que se 

possa ajudar a refletir sobre situações atuais que solicitem uma ação samaritana. Podem ser notícias sobre casos de 

abandono, violência, indiferença, desigualdade, racismo e exclusão social, etc., de preferência da realidade 

portuguesa. 

 

Guia: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo 

  

Canto de início: Deixa a luz do céu entrar 

 

Guia: Rezamos juntos a oração do discípulo de Jesus, invocando o Espírito Santo 

 

Vem, Espírito do Pai e de Jesus, guia-nos à verdade inteira, 

ajuda-nos a permanecer no amor de Jesus, 

a recordar e a cumprir tudo o que Jesus nos ensinou. 

Senhor Jesus, guiados pelo teu Espírito, 

queremos recordar as palavras que nos dizias  

enquanto estavas entre nós. 

 

Senhor, aumenta  a nossa fé,  

como raiz do verdadeiro amor do homem. 

Pedimos-te perdão pela nossa pouca fé:  

pensávamos que vinhas salvar os homens 

seguindo a lógica dos projetos dos homens. 

Não acreditávamos na energia prodigiosa 

que brotaria da tua obediência filial. 

Não acreditávamos no amor infinito,  

com que o Pai cria, protege,  

salva e renova a vida de cada um dos seus filhos. 

Como poderíamos testemunhar o teu amor? 
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Um dia Tu nos falaste sobre um homem 

que descia de Jerusalém a Jerico 

e foi caiu nas mãos dos salteadores. 

Senhor, aquele homem continua a chamar por nós. 

Ajuda-nos a não ficar fechados entre os muros do cenáculo. 

Jerusalém é a cidade da Ceia, 

da Páscoa, do Pentecostes. 

Isso impele-nos a sair 

Para ser o próximo de cada pessoa 

Sobre a estrada de Jericó. 

(Carlo M. Martini) 

 

Exposição do Santíssimo - canto “Jesus, eu amo-te” 

 

Oração de louvor diante de Jesus sacramentado 

 

Breve silêncio de adoração.  

 

Proclamação da Palavra de Deus 

Do Evangelho segundo S. Lucas (10, 25-37)  

25Levantou-se, então, um doutor da Lei e perguntou-lhe, para o 

experimentar: «Mestre, que hei de fazer para possuir a vida 

eterna?» 26 Disse-lhe Jesus: «Que está escrito na Lei? Como 

lês?» 27*O outro respondeu: «Amarás ao Senhor, teu Deus, com 

todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas 

forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti 

mesmo.» 28Disse-lhe Jesus: «Respondeste bem; faz isso e 

viverás.» 29*Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a 

Jesus: «E quem é o meu próximo?» 30*Tomando a palavra, Jesus 

respondeu: «Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e 

caiu nas mãos dos salteadores que, depois de o despojarem e 

encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio 

morto. 31Por coincidência, descia por aquele caminho um 

sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. 32Do mesmo modo, 

também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou 

adiante. 33*Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de 

compaixão. 34Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a 

sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. 35No dia seguinte, tirando dois 

denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: 'Trata bem dele e, o que gastares a mais, pagar-to-ei 

quando voltar.' 36Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos 

dos salteadores?» 37*Respondeu: «O que usou de misericórdia para com ele.» Jesus retorquiu: 

«Vai e faz tu também o mesmo.» 
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1º momento - «Quem é o meu próximo?» - a tua pergunta a Jesus 

Guia - Presta atenção aos primeiros versículos do texto - Lc 10, 25-30 

Reflexão feita por um leitor: Escuta e deixa-te interpelar pela Palavra, não cedas à tentação de 

dizer: já conheço esta parábola de memória. Tenta imaginar que eras tu a fazer esta pergunta a 

Jesus: "Quem é o meu próximo?".  

Partindo da tua situação de vida escuta como e o que o Mestre Jesus te responde. Traz à 

memória as situações do teu dia a dia, e na oração, tenta encontrar um caso em quem que te 

fizeste próximo de alguém, ou um momento que que alguém se fez próximo de ti. 

 

Oração pessoal. Fundo musical calmo. 

 

2º momento: «um homem caiu nas mãos dos salteadores» - fazer-se próximo 

Guia - Presta agora atenção aos versículos 30b-35 

(Entregar o recorte de uma notícia dessa semana. Pode ser sobre casos de abandono, violência, 

indiferença, desigualdade, etc., de preferência sobre a realidade portuguesa.) 

 

Reflexão feita por um leitor: Na notícia que te foi entregue procura pensar se prestaste atenção ao 

sucedido, se rezaste pelo que aconteceu. Como te sentes diante do drama de tantas pessoas: 

sensível? Indiferente? Distante? À luz do evangelho, transforma em reflexão e oração quanto te 

questionou esta notícia, confrontando-te com as atitudes do Samaritano. 

 

Oração pessoal. Fundo musical calmo. 

 

3º momento: «Vai e faz o mesmo.» - A tua resposta de amor a Jesus 

Guia - A grandeza da vocação cristã centra-se na pessoa de Jesus que não nos diz vai e ensina o 

mesmo”, mas sim “vai e faz o mesmo!”  

Reflexão feita por um leitor: Deveríamos ter este apelo de Jesus bem presente em todos os 

momentos do dia. A chave da felicidade da nossa vida, o caminho de descoberta e de 

crescimento da nossa vocação reside neste imperativo do Senhor que nos diz de forma muito 

clara: «Ama! Tal como o viste realizado em mim, Jesus Cristo, o Bom samaritano.» 

Procura agora, no diálogo interior com Jesus, e relendo a última parte do evangelho (Lc 10,36-37), 

assumir algum empenho concreto desta missão samaritana na tua vida. O decálogo apresentado 

a seguir, das atitudes do Bom Samaritano, pode ajudar-te: 

1. Viu-o  

2. Encheu-se de compaixão 

3. Aproximou-se 

4. Ligou-lhe as feridas 

5. Tratou-o com azeite e vinho 

6. Colocou-o no seu próprio meio de transporte 

7. Levou-o para uma estalagem 

8. Cuidou dele 

9. Pagou para que fosse bem tratado  

10. Voltará de novo para ver se precisa de algo mais  

Comprometo-me contigo, Senhor: 
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Decide ... como te parece possível tornares-te o "próximo” de alguém e fazer o mesmo que Jesus, 

o Bom Samaritano? 

Música de fundo - Deus é amor (Taizé) 

 

Guia: Rezamos pausadamente, e em dois coros, o Salmo 86  

 

Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, 

porque estou triste e necessitado. 

 

Protege a minha vida, porque te sou fiel; 

salva o teu servo, que em ti confia. 

Senhor, tem compaixão de mim, 

que a ti clamo todo o dia. 

Alegra o espírito do teu servo, 

pois para ti, Senhor, elevo a minha alma. 

 

Porque Tu, Senhor, és bom e indulgente, 

cheio de misericórdia para quantos te invocam. 

 

Senhor, ouve a minha oração, 

atende os gritos da minha súplica. 

Por ti clamo, no dia da minha angústia,  

na certeza de que me responderás. 

Não há entre os deuses quem se compare a ti, Senhor; 

nada há que se compare às tuas obras. 

Tu, Senhor, és um Deus misericordioso e compassivo, 

paciente e grande em bondade e fidelidade. 

Volta-te para mim e tem compaixão; 

dá a tua força ao teu servo 

e salva o filho da tua serva. 

Dá-me uma prova da tua bondade, 

para que os meus inimigos sejam confundidos 

ao verem que Tu, SENHOR, me ajudas e confortas. 

 

Recolher o Santíssimo - Canto «Mais além» 

 

Guia - Fortalecidos pelo amor de Jesus, que nos envolve, 

transforma o nosso olhar, e convida-nos a crescer 

misericordiosos, concluímos a nossa oração. 

 

Canto final - Confiarei 

 


