
             LEITURA ORANTE – vocação de MARIA  
 
Preparar o ambiente, criando um clima de oração  
 

 Providenciar uma bíblia para cada participante, música instrumental 

de fundo, velas, flores, imagens relacionadas ao tema. 

 

Sugestões para a oração inicial:  
 

Senhor, estou diante de Ti, com a Bíblia nas mãos. Coloco-me na tua 
presença para que retires a trave que cega meus olhos, pois assim eu 
poderei enxergar além das palavras escritas e encontrar a Tua Palavra. Te 
peço que afastes de minha mente todas as preocupações que me afligem, 
para que me ocupe apenas em conhecer a Tua Vontade e pô-la em prática na 
minha vida. 

Invoco Teu Santo Espírito, para que Tua Palavra inflame meu 
coração com a força da fé e forje em mim a coragem de me comprometer 
com a construção do Reino. 
Senhor, que diante da Tua Palavra eu encontre o sentido da minha existência 
e saiba discernir entre o bem e o mal, para escolher sempre o caminho que 
leva a Deus. 

Que Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos, o mel que adoça 
os meus gestos, o perfume que exala o amor, no caminho ao encontro dos 
irmãos. Que eu me deixe transformar por ela, imprimindo-a em meu coração, 
e levando-a em meu peito como sinal de que Tu estás comigo. Assim seja!1 
 
Ou um canto de invocação ao Espírito Santo 
 

Leitura  
O que o texto diz? 
Ler o texto mais de uma vez. Procurar entendê-lo na época em que foi 
escrito. Observar os verbos e o que expressam. 
 

Lucas 1, 26-38 
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 O anúncio do anjo a Maria acontece na pequena cidade de Nazaré, na 
Galileia. Maria, uma representante do povo de Israel que espera a libertação, 
está recolhida e o anjo “entra” onde ela está. Maria fica perturbada com a 
saudação do anjo e procura entender seu significado. O anjo afirma que ela 
“encontrou graça diante de Deus”, pois ela soube ouvir a voz de Deus e 
colocar em prática sua palavra.  
 Maria recebe a missão de ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela não 
sabe como “isso vai acontecer” e, portanto, pede algum “esclarecimento”. 
Isso nos mostra que obediência não pressupõe ignorância, pois Deus não nos 
pede uma “obediência cega”. Na descoberta de nossa vocação é importante 
buscar a compreensão da vontade de Deus para nós, ter um coração aberto 
para discernir o que ele tem a nos dizer. A jovem Maria quer saber como se 
tornará a mãe de Jesus, mas não duvida do poder de Deus, que concedeu à 
sua prima, Isabel, a graça da maternidade.  

Ao final do diálogo, Maria não se deixa deter pelo medo e se entrega 
totalmente, sem saber o que virá, mas certa de que Deus a acompanha. O 
anjo se retira em silêncio, certamente feliz, porque Maria aceitou ser 
colaboradora de Deus em seu projeto de salvação da humanidade. 
 
 

Meditação 
O que o texto me diz?  

Repetir as palavras mais expressivas. Perguntas que podem ajudar a 
aprofundar o texto bíblico: como acolho os anúncios de Deus em minha vida? 
Procuro sanar minhas dúvidas sobre os desígnios de Deus para minha vida? 
Sou capaz de fazer silêncio para escutar a voz de Deus? Tenho consciência de 
que também sou chamada/o a deixar que Jesus nasça em meu ser? Sou capaz 
de, a exemplo de Maria, tornar-me colaborador/a de Deus na construção de 
um mundo melhor? 

 
   

Do DOCAT... 
11. Como é que o povo de Israel responde à revelação de Deus? 
Uma vez que Deus é conhecido, nada pode permanecer como era. O povo de 
Israel mostra isso claramente através da aliança que Deus estabelece com 
ele. Sinais desta aliança são os dez mandamentos que Deus transmite a 
Moisés no monte Sinai (Ex 19-24). Se nos orientarmos pelos mandamentos e 



procurarmos agir de um modo correto, esta é a nossa resposta à inclinação 
amorosa de Deus para conosco. Temos assim a possibilidade de contribuir 
para a realização do grande plano de Deus sobre o mundo e sobre a história. 
 
13. Como é que Deus se revela em Jesus de Nazaré? 
A revelação de Deus alcança o seu ponto culminante em Jesus Cristo. Na sua 
pessoa, como homem e como Deus, o amor de Deus revela-se na sua forma 
mais absoluta e inultrapassável. Nele, a Palavra de Deus fez-se carne, como é 
relatado no princípio do Evangelho segundo São João. Em Jesus Cristo, torna-
se visível e mesmo corporalmente tangível quem é Deus e como ele vem ao 
encontro do homem. Por isso, ele pode dizer: “Quem me viu, viu o Pai” (Jo 
14,9). Cristo foi igual a nós em tudo, menos no pecado. Por isso, Jesus é o 
homem ideal, o homem segundo o grande plano de Deus. Jesus viveu aquilo 
que Deus quer: o amor. Ser cristão significa aproximar-se o mais possível de 
Jesus. Pelos sacramentos conseguimos a mais íntima ligação com Jesus; 
tornamo-nos “corpo de Cristo”. 
 
20. Qual é a missão da Igreja no grande plano de Deus? 
O grande plano de amor de Deus é a redenção e a salvação de todos os 
homens pelo seu Filho Jesus Cristo. A Igreja existe porque Jesus nos convidou 
para estarmos com Ele numa profunda e redentora comunhão. Esta 
comunidade, o “corpo de Cristo”, é a Igreja. Pelo batismo e pelos outros 
sacramentos, pertencemos a Cristo e por Ele recebemos uma vida nova e 
eterna. Pela escuta da Palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A Igreja é o 
lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A Igreja não 
tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelas pessoas e pela sociedade e 
deve, com a sua ação, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da 
família humana.  
 
 
 

Oração 
O que o texto me faz dizer a Deus? 
Conversar com Deus a partir do texto. Podem ser feitas orações espontâneas, 
fórmulas, salmos... 
 

 

Contemplação 



Qual é o meu novo olhar a partir da Palavra? 
Assumir um compromisso pessoal e comunitário. 
Encerrar com o canto da Jornada Mundial da Juventude 2019. 
 
FAÇA-SE EM MIM A TUA PALAVRA 

Somos peregrinos que chegamos hoje aqui, 
De tantos continentes e cidades 
Queremos ser missionários do Senhor 
Levar sua palavra e mensagem 

Ser como Maria, que um dia disse: SIM. 
Quando foi chamada a Seu projeto 
Todo céu se alegra e canta de alegria. 
E toda terra canta seus prodígios 

Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim a tua palavra. 

Tua serva eu sou. 
Tua filha, eu sou. 
Teu filho, eu sou. 

Ser como Maria, disponíveis a sair 
Igreja peregrina do Amor 
Jovens testemunhas e discípulos 
Com alegria, fé e vocação 

Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim a tua palavra 

Não tenham medo, não 
Não tenham medo 
De levar o amor de Deus 
Comprometidos, sim, como Maria 
Que soube ser a serva do Senhor 

Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim a tua palavra 

 


