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27 DE ABRIL 
1. Disposição Inicial 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

No último domingo rezamos pelas vocações. O Do-

mingo do Bom Pastor revela algo muito precioso 

na vivência da própria vocação e missão à luz do 

exemplo de Jesus: a vida não é retirada na missão, 

senão doada livremente. Cf. Jo 10, 18 

Música: Meu Sim (L e M: Pe. Almir G. Reis) 
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Senhor Jesus Cristo, vós que sois Caminho, Ver-

dade e Vida. Ajudai-nos a viver com profundidade 

o nosso chamado. Cumulai nossas famílias de pro-

fundo sentido vocacional, para que nelas cresçam 

operários para vossa messe. Guiai todos os jovens 

que estão em formação, para que em tudo busquem 

realizar a Vossa vontade. 

Sustentai, Senhor, na fidelidade do vosso serviço 

os leigos, os religiosos e religiosas, todos os sacer-

dotes: diáconos, padres e bispos, para que plan-

tando as sementes da vossa misericórdia estejamos 

a serviço do vosso Reino. Amém 

2. Palavra de Deus  

Em alguns momentos da nossa vida, tomamos de-

cisões que marcam ela de maneira profunda. O 

evangelista Lucas nos revela tal experiência na 

Anunciação. O Sim é uma verbalização de uma re-

lação muito séria: a intimidade com o Senhor. 

Contemplemos esse mistério. 

Música: Magnificat (L e M: Pe. Almir G. Reis) 
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Lucas 1, 26-38 (silêncio e meditação do texto bíblico) 

3. Espiritualidade Somasca 

Quando tomamos decisões fundamentais em nossa 

vida: a vivência profunda da nossa fé, o matrimô-

nio, a consagração religiosa, o serviço sacerdotal; 

estamos imersos numa realidade misteriosa. 

Sentimos a necessidade de responder aos questio-

namentos que a vida e a fé nos suscitam. É sobre 

esse mistério que vamos refletir. 

“É coisa doce e útil ao mesmo tempo, voltar à ori-

gem da nossa vocação religiosa. Perscrutar o traba-

lho secreto da graça de Deus em nós, trabalho que 

acontece sob a forma de manifestações, inicial-

mente vagas e incertas, depois concretas e precisas, 

as quais despertam em nós aqueles impulsos secre-

tos, que se tornam desejos reais e, se traduzem fi-

nalmente, em vontade firme e decidida. 

Ora, o que foi que exerceu tamanha força de atra-

ção sobre nossos primeiros sonhos, posteriormente 

sobre nossa vontade e, ao final, nos instigou a de-

terminação profunda e solene sobre o destino de 

toda a nossa vida?  

Dos Escritos do Pe. João Batista Turco, crs. Do 

Livro: A Fonte, páginas de espiritualidade so-

masca para cada dia do ano 

4. Meditação e Partilha 

A partir da Anunciação e deste fragmento do Pe. 

João Batista Turco, crs somos convidados a refletir 

nosso chamado. Recupere na mente momentos for-

tes do seu chamado, da sua vocação e da sua res-

posta. Algumas lembranças podem parecer banais, 

mas elas foram responsáveis por nos ajudar a dar 

passos sólidos e firmes. Façamos dessa recordação 

o ponto de partida da nossa partilha e dividamos 

com os demais essas recordações. 

4. Reflexão em Oração 

Peçamos ao Senhor que acolha nossas preces, di-

zendo: Senhor, ajudai-me e serei vosso. 

- Vós que sustentais os vossos filhos com vossa Pa-

lavra: fazei que nos acolhamos uns aos outros com 

caridade e simplicidade de coração. 

(intenções espontâneas) 

Pai-Nosso. Ave-Maria. Santo Anjo. Glória ao Pai. 

5. Momento Final 

Música: Oh, Mãe Rogai (L e M: Pe. Almir G. Reis) 
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