TERÇO VOCACIONAL

1 º mistério: Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
Maria, uma jovem de Nazaré, recebe um mensageiro de Deus que lhe pede a
generosidade de abrir a sua vida a uma causa maior: trazer Jesus ao mundo. Deus
continua a enviar mensageiros à vida de tantos jovens e com o mesmo desafio.
Rezemos por todos os que Deus chama, mas que têm medo das consequências do
sim; para que, como Maria, confiem na palavra do Senhor que lhes diz: «Não
temas»!
2º mistério: A visita de Nossa Senhora a sua parente Isabel
Com Jesus no ventre, mas sobretudo na vida, Maria, movida pela misericórdia de
Deus, pôs-se a caminho para a casa de Isabel e Zacarias. Ao ouvir a saudação de
Maria, Isabel sentiu João Batista saltar-lhe de alegria no ventre, porque as
palavras de Maria estavam cheias da presença de Jesus.
Rezemos pelos jovens que o Senhor chama a serem, como Maria, transportadores
de Jesus à vida de tanta gente: que nas suas palavras e na sua vida todos possam
sentir a alegria da presença de Jesus.
3º mistério: O nascimento de Jesus
Na manjedoira de Belém, palavra que significa «Casa do Pão», Deus, através de
Maria, colocou o verdadeiro alimento, o Pão vivo descido do Céu. É a vocação
especialíssima de cada sacerdote: colocar na manjedoira da Palavra e na mesa
eucarística o Pão vivo descido do Céu, para com Ele alimentar a Igreja peregrina.
Sem sacerdotes não há eucaristia e sem eucaristia não há Igreja.
Rezemos para que o Senhor conceda os sacerdotes de que as nossas comunidades
tanto anseiam para se poderem sempre alimentar com a Palavra da Vida e o Pão
da Eternidade.

4º mistério: A Apresentação de Jesus no Templo
Maria e José vão ao Templo consagrar o seu Filho ao Senhor. Sabem que os filhos
não são propriedade dos pais, mas dons de Deus e fruto da Sua misericórdia. Por
isso, agradecem e entregam a vida de Jesus nas mãos do Senhor.
Rezemos pelos pais cristãos, para que sintam os filhos como um dom e jamais se
oponham à vontade de Deus, confiando no projeto e na vocação que o Senhor tem
para cada um deles.
5º mistério: Jesus adolescente no Templo
Numa peregrinação a Jerusalém, Maria e José perderam Jesus e foram encontral’O no Templo a falar com os doutores da Lei. Jesus tinha gosto pelas coisas de
Deus, de falar sobre o Pai e de estar na sua casa.
Rezemos pelos adolescentes e jovens que também sentem este gosto pelas coisas
de Deus (de um modo particular pelos acólitos) para que, se essa for a vontade do
Senhor e movidos pela Sua misericórdia, não tenham medo de Lhe consagrar a
vida, pois «Deus nada tira, mas tudo dá» (Bento XVI)
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