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INTRODUÇÃO

Objetiva-se, com o jogral “O Chamado,” oferecer à Animação Vocacional mais um instrumento para o
despertar. Em busca de uma linguagem mais acessível, sobretudo, aos
adolescentes, alguns textos bíblicos
foram reelaborados sem, entretanto,
comprometer seu significado.
O Chamado tem quatro partes. A
primeira trata da vocação de Maria;
a segunda relata o diálogo vocacional de Jesus com alguns pretendestes ao discipulado, as exigências do
seguimento e os nomes dos doze
apóstolos. A terceira refere-se à conversão e grandeza de Paulo, como
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apóstolo do Reino de Deus. A quarta
apresenta o perfil de Cristo, feitos do
Messias, ensinamentos do Mestre,
envio dos apóstolos e promessa de
Jesus. Os doze acolhem tudo e partem para a missão recebida (1).
Em vista de ampliação da possibilidade de utilização, fizemos, com uma
parte do jogral, um segundo, denominado Jogral Vocacional-Resumido,
adequado a circunstâncias que oferecem pouco espaço de tempo.

4

ANIMAÇÃO VOCACIONAL

ÍNDICE
OBSERVAÇÕES

6

SUGESTÕES

7

OPÇÃO 1
OPÇÃO 2
OPÇÃO 3

ORAÇÃO VOCACIONAL

8

O CHAMADO

9

PRIMEIRA PARTE
SEGUNDA PARTE
TERCEIRA PARTE
QUARTA PARTE

CONCLUSÃO
CITAÇÕES BÍBLICAS

BIBLIOGRAFIA

9
11
14
17
21
22

25

O CHAMADO (REDUZIDO) 26
CITAÇÕES BÍBLICAS

5

30

OBSERVAÇÕES
1 - Escolher bons leitores.
2 - Preparação da leitura.
3 - Local adequado.
4 - Se possível, dispensar microfone.
5 - Impedir monopólio da palavra.
6 - Promover a alegria.
7 - Na hipótese da 3ª opção, não havendo dramatização,
a duração máxima será de 30 minutos.

ABREVIATURAS
T-L = Todos os Leitores
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SUGESTÕES
OPÇÃO 1
a) Fazer o jogral de uma só vez, inserindo canto vocacional
no início de cada parte e no fim da última.
b) Discutir, em grupo, a proposta do jogral.
c) Realizar um plenário aberto.
d) Sintetizar o plenário em uma frase curta.
e) Ler três vezes a frase, com repetição do público.
f) Duração máxima: 40 minutos.
g) Encerrar com oração e canto.

OPÇÃO 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)

Proclamar o jogral por parte.
Discutir, com assembléia, cada parte.
Escolher, em cada unidade, a melhor frase vinda do auditório.
Com repetição de todos, ler três vezes a frase escolhida.
Duração máxima: 50 minutos.
Pedir a alguém para fazer uma oração, antes do canto final.
Canto vocacional só no início e fim do jogral.

OPÇÃO 3
a)
b
c)
d)
e)

Executar o jogral todo, sem interrupção.
Solicitar aos leitores a dramatização do jogral.
Tempo: 10 minutos para preparação e 10 para apresentação.
Intervalo de 10 minutos, após apresentação da dramatização.
Convidar algumas pessoas (Leigo, religioso/a, padre e um jovem)
a testemunhar sua vocação.
f) Duração total máxima: 60 minutos.
g) Canto vocacional só no princípio e término.
h) Oração antes do canto de despedida.
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ORAÇÃO VOCACIONAL

Ó Pai, sabemos que sacrificaste teu Filho, para salvar a humanidade inteira. Desejas salvá-la com a
ajuda de todos. O próprio Jesus, entretanto, constatou que a “messe é grande e os operários são
poucos”. Há muita gente que ainda não conhece
teu Filho encarnado, Caminho, Verdade e Vida
Plena. Em muitos lugares, há igreja fechada, altar
sem sacerdote, Palavra sem pregador. Por isso, nós
Te suplicamos, pela intercessão da Virgem Maria: envia-nos mais padres, religiosos, religiosas,
agentes leigos. Santifica e conserva os que já nos
deste. Aumenta seu andor missionário; que a Igreja tenha, em qualidade e quantidade, os operários
necessários à realização de teu Reino. Amém.
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O CHAMADO

PRIMEIRA PARTE
Leitor 1 —A vocação de Maria foi assim:
Leitor 2 —Deus mandou o anjo Gabriel dizer à virgem Maria, casada com José:
Leitor 3 —“Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você”.
Leitor 4 —Maria não entendeu a saudação do anjo. Gabriel, então, acrescentou:
Leitor 5 —“Não tenha medo, Maria, você está na graça de Deus.
Você terá um filho a quem chamará Jesus.
Leitor 6 —Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará na casa de
Jacó, para sempre, e seu Reino não terá fim”.
Leitor 7 —Maria disse ao anjo: “Como vai ser isso, se eu não conheço homem algum?”
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Leitor 1 —“O anjo respondeu: “Maria, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo vai cobrí-la com sua sombra; por
isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Saiba
que para Deus nada é impossível”.
Leitor 2 —Maria exclamou: “Se é assim, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua Palavra“ (1-a).
Leitor 3 —Atendendo ao recenseamento estabelecido por César Augusto, imperador romano, José e Maria foram a Belém.
Leitor 4 —Estando aí, chegou o dia do parto, Jesus nasceu e não
havendo lugar adequado, foi colocado numa manjedoura.
Leitor 5 —O anjo do Senhor apareceu a uns pastores e a glória
de Deus envolveu-os de luz. Como eles ficaram com medo, o
anjo disse-lhes:
Leitor 6 —“Não temam. Eu trago a vocês e a todo mundo uma
grande alegria: nasceu hoje, em Belém, cidade de Davi, o Salvador, Cristo, o Senhor”.
Leitor 7 —De repente, o anjo e uma multidão do exército celeste
passaram a louvar a Deus, dizendo:
T-L
—“Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra
aos homens que Ele ama” (2).
Leitor 1 —Informado em sonho, pelo anjo, sobre o intuito de Herodes de matar Jesus, José fugiu para o Egito com o Menino e sua
mãe (3). A Família Sagrada permaneceu no Egito até a morte do
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perseguidor. Ordenado pelo anjo, José reconduziu esposa e filho
à terra de Israel, indo morar em Nazaré (4).
Leitor 2 —Levada pela fidelidade ao seu sim, Maria não abandonou seu filho nem mesmo na hora de sua morte na cruz, quando
foi dada, como mãe, a João e à Igreja (5).

SEGUNDA PARTE
Leitor 3 —“Caminhando ao longo do Mar da Galiléia, Jesus viu
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes” (6):
Cristo —“Sigam-me e farei de vocês pescadores de Homens” (7).
Leitor 4 —“Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram” (8).
Leitor 5 —“Continuando a caminhada, Jesus viu, no barco, os
irmãos Tiago e João, consertando as redes com seu pai Zebedeu
e os chamou” (9).
Leitor 6 —“Eles, largando prontamente o barco e o pai, seguiram Jesus” (10).
Leitor 7 —“No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe e o convocou, dizendo-lhe:” (11)
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Cristo

—“Siga-me” (12).

Leitor 1 —“Indo adiante, Jesus viu Mateus, sentado na coletoria
de impostos, e falou-lhe” (13):
Cristo

—“Siga-me” (14).

Leitor 2 —“Este se levantou e o seguiu” (15).
Leitor 3 —“Um de seus discípulos lhe disse: “Mestre, permiteme primeiro enterrar meu pai,” (16). Jesus respondeu:
Cristo
—“Siga-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos”
(17). “Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno
de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de
mim. O que não toma sua cruz e me segue não é digno de mim” (18).
“Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o Reino
de Deus” (19).
Leitor 4 —“Um escriba falou a Jesus, Mestre, te seguirei aonde
quer que fores” (20).
Cristo —“Ah, é? As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem, porém, onde reclinar a cabeça”
(21). “Aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo
de vocês. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos”
(22). “Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre
e o servo como o seu senhor” (23). “Eu desci do céu não para
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fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E
a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum
daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia” (24).
Leitor 5 —Jesus, eu também quero te seguir. Além de tudo que
já falaste, há necessidade de alguma coisa a mais?
Cristo —Sim. “Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á; mas o que perder a sua vida por amor de mim e do
Evangelho, salvá-la-á” (25).
Leitor 6 —Em certa ocasião, “um jovem perguntou a Jesus: “Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? ” (26).
Cristo
—“Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o
bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos” (27).
Leitor 7 —O rapaz indagou: “ Quais mandamentos?” (28).
Cristo —“Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como a si mesmo (29).
Leitor 1 —“Tenho observado todas essas coisas. O que me falta ainda? ” (30).
Cristo —“Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem,
dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois
venha e siga-me” (31).
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Leitor 2 —Quando ouviu isso, o rapaz foi embora muito triste,
porque era muito rico (32).
Cristo —“Eu garanto a vocês que um rico dificilmente entrará
no céu. E digo ainda: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de
uma agulha, do que um rico entrar no Reino de Deus” (33).
Leitor 3 —Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados
e perguntaram:
Leitor 4 —“Se é assim, quem poderá se salvar? ” (34)
Cristo —“Para os homens isso é impossível, mas para Deus
tudo é possível”(35). ”Não se perturbem. Vocês acreditam em
Deus; creiam também em mim” (36).

TERCEIRA PARTE
Leitor 1 —Eis os primeiros discípulos, feitos apóstolos por
Jesus:
Leitor 2 —Pedro,
Leitor 3 —André,
Leitor 4 —Tiago, filho de Zebedeu,
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Leitor 5 —João,
Leitor 6 —Filipe,
Leitor 7 —Bartolomeu,
Leitor 8 —Tomé,
Leitor 9 —Mateus,
Leitor 10 —Tiago, filho de Alfeu,
Leitor 1 —Tadeu,
Leitor 2 —Simão, o zelota,
Leitor 3 —Judas Iscariotes (37).
Leitor 5 —Entre os discípulos e apóstolos posteriores à ressurreição de Jesus, destaca-se Paulo de Tarso. Com o intuito de
prender os cristãos, ele estava indo a Damasco, quando foi envolto por uma luz. Ao cair por terra, “ouviu uma voz que lhe dizia:
Cristo

—“Saul, Saul, por que você me persegue?

Leitor 6 —Quem é que está falando?
Cristo —Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se.Você levará meu nome às nações pagãs, aos reis e aos
filhos de Israel” (38).
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Leitor 7 —Paulo abraçou com tanta “garra” a Cristo e missão,
que chegou a fazer belíssimas declarações de amor ao Redentor e
à evangelização. Diz ele: ”Já não sou eu que vivo, mas é cristo que
vive em mim.
Leitor 1 —Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho
de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim” (39).
Leitor 2 —“Considero como esterco tudo que perdi, para ganhar
a Cristo” (40).
Leitor 3 —“Eu não quis saber outra coisa entre vós (comunidade de Corinto) a não ser Jesus Cristo crucificado” (41).
Leitor 4 —“Quem nos separará do amor de cristo?
Leitor 5 —A tribulação ?
Leitor 6 —A angústia ?
Leitor 7 —A perseguição ?
Leitor 1 —A fome ?
Leitor 2 —A nudez ?
Leitor 3 —O perigo ?
Leitor 4 —A espada ?
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Leitor 5 —Assim está escrito: Por sua causa somos postos à
morte o dia todo.
Leitor 6 —Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Leitor 7 —Em tudo isto, porém, somos mais que vencedores,
graças àquele que nos amou” (42).
T-L

—“Ai de mim, se eu não evangelizar” (43).

Leitor 1 —“Este homem para mim é um instrumento especial”
(44). Com essas palavras, ditas a Ananias, após a conversão de
Paulo, Jesus previu a grandeza desse apostolo para o seu Reino.

QUARTA PARTE
Leitor 2 —Por que Jesus atraia multidões e gozava de tanta
fama? (45).
Leitor 3 —Porque era um missionário ardoroso. Pregava a “Boa
Nova do Reino com autoridade” dentro e fora do Templo e Sinagogas (46).
Leitor 4 —Era muito solidário com o povo. Sentia o problema das
pessoas. Tinha compaixão dos que viviam como ovelhas sem pastor (47), dos que sofriam algum tipo de dificuldade (48).
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Leitor 5 —Transformava água em vinho (49).
Leitor 6 —Multiplicava pão e peixe, para alimentar a multidão
que o procurava (50).
Leitor 7 —Curava os enfermos, deficientes físicos, mentais e
possessos. (51).
Leitor 1 —Perdoava e ensinava o perdão (52).
Leitor 2 —Defendia os acusados (53).
Leitor 3 —Ressuscitava mortos (54).
Leitor 4 —Denunciava hipocrisias (55).
Cristo —“O que o povo pensa a meu respeito? Quem eu sou
para ele? ” (56).
Leitor 5 —“Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou
algum dos profetas” (57).
Cristo

—“E vocês, o que pensam de mim?” (58).

Leitor 6 —“Tu és o Messias (59).”O Cristo, filho de Deus vivo”
(60).
Leitor 7 —“Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel” (61).
Leitor 1 —“Tu és o Santo de Deus” (62.
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Cristo

—“Que lhes parece do Cristo?” (63).

Leitor 2 —“É o que batiza no Espírito Santo” (64).
Leitor 3 —“É o Profeta de Nazaré da Galiléia” (65). “O verdadeiro Profeta” (66).
Leitor 4 —“É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (67).
Leitor 5 —“Quem é este?” (68).
Cristo —“Eu sou a Luz do mundo, quem me segue não anda
nas trevas, mas terá a Luz da Vida” (69). ” Eu vim trazer vida
abundante. Eu sou o Bom Pastor que dá a vida por suas ovelhas.
“(70). Eu sou ungido pelo “Espírito do Senhor” para comunicar
uma boa notícia aos pobres, libertar os presos, oprimidos, curar
os cegos e proclamar a salvação (71).
Leitor 6 —“Quem julgam ser este, que até o vento e o mar lhe
obedecem?” (72).
Cristo —“Eu sou o Pão vivo descido do céu” (73). “Eu sou o
Pão da vida; quem vem a mim não terá jamais fome; e o que crê
em mim não terá mais sede” (74).
Leitor 7 —“Quem é este?” (75).
Cristo —“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai
ao Pai a não ser por mim” (76). “Eu sou a Ressurreição e a Vida.
Quem crê em mim, ainda que morra viverá” (77).
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T-L
—Jesus, “o que devemos fazer para trabalhar nas obras
de Deus? “ (78).
Cristo —“A obra de Deus é que acreditem naquele que ele
enviou” (79).
T-L
—“Mestre, eis que abandonamos tudo e te seguimos;
que haverá, então, para nós?” (80).
Cristo
—“Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que
os escolhi e os designei para ir produzir fruto permanente” (81).”Em
verdade eu lhes digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do Reino de Deus, sem que receba
muito mais neste tempo e, no mundo futuro, a vida eterna” (82).
T-L
—“Sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de
Deus”(83). “Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus” (84). Tu és o Caminho que nos
conduz ao Pai. (85).
Cristo —“Vão, pois, e façam que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo e ensinando-as a observar tudo quanto lhes ordenei. E eis
que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos” (86).
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CONCLUSÃO
As sugestões dadas, para emprego deste
material didático, não dispensam a criatividade dos Agentes Vocacionais. Cremos
que explorarão a força da Palavra de Deus
contida no jogral, em favor das vocações.
Rogamos aos usuários que vitalizem seu
ministério com a graça de Deus, obtida
pela oração fervorosa.
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O CHAMADO
(RESUMIDO)

Cristo

—”Quem dizem que eu sou” (1).

Leitor 1 —“Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias
ou algum dos profetas” (2).
Cristo

—”E para vocês quem eu sou?” (3).

Leitor 2

—”Tu és o Messias (4). “O Cristo, Filho de Deus vivo” (5).

Leitor 3

—”Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel” (6).

Leitor 4

—”Tu és o Santo de Deus” (7).

Cristo

—”Que lhes parece do Cristo?” (8).

Leitor 1

—”É o que batiza no Espírito Santo” (9).

Leitor 2 —”É o Profeta de Nazaré da Galiléia” (10). “O verdadeiro Profeta” (11).
Leitor 3
do” (12).

—”É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mun-

Leitor 4

—”Quem é este?” (13).
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Cristo
—”Eu sou a Luz do mundo, quem me segue não anda
nas trevas, mas terá a Luz da Vida” (14). “Eu sou o bom Pastor
que dá a vida por suas ovelhas” (15).
Leitor 1 —”Quem julgam que é este, que até o vento e o mar
lhe obedecem?” (16).
Cristo
—”Eu sou o Pão vivo descido do céu” (17). “Eu sou o
Pão da vida; quem vem a mim, não terá jamais fome; e o que crê
em mim não terá mais sede” (18).
Leitor 2

—”Quem é este?” (19)

Cristo
—”Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (20).” Eu
sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim, ainda que morra
viverá” (21).
Leitor 3 —”Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu
dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes:” (22).
Cristo
(23).

—”Sigam-me e farei de vocês pescadores de Homens”

Leitor 4 —”Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos: Tiago, filho
de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a
consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o
barco e o pai, seguiram Jesus” (24).
Leitor 1 —”No dia seguinte, Jesus... encontrou Filipe e disselhe” (25):
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Cristo

—”Siga-me” (26).

Leitor 2 —”Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe” (27).
Cristo

—”Siga-me” (28).

Leitor 3

—”Este levantando-se, o seguiu” (29).

Cristo

—”Sou o Caminho, a Verdade e a Vida” (30).

T-L
—”Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas
o caminho de Deus” (31).”Tu tens palavra de vida eterna e nós
cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus” (32).
Leitor 4

—”Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores” (33).

Cristo
—”Ah, é? As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça”
(34). “Aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo
de vocês. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos”
(35). “Não existe discípulo superior ao mestre, nem servo superior ao seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre
e o servo como o seu senhor” (36).
Leitor 1

—”Mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores” (37).

Cristo
—”Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho salvá-la-á” (38).
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ANIMAÇÃO VOCACIONAL

Leitor 2 —”Jesus, que faremos para trabalhar nas obras de
Deus?” (39).
Cristo
—”A obra de Deus é que acreditem naquele que ele
enviou” (40).
Cristo
—”Vão, pois, e façam que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo e ensinando-as a observar tudo quanto lhes ordenei. E eis
que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos” (41).
T-L
—”Senhor, eis que abandonamos tudo e te seguimos;
que haverá, então, para nós?” (42).
Cristo
—”Em verdade eu lhes digo, não há quem tenha deixado casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do Reino de
Deus, sem que receba muito mais neste tempo e, no mundo futuro, a vida eterna” (43).
T-L
—”Mestre, sabemos que és verdadeiro, e ensinas o
caminho de Deus.” (44).”Tu tens palavras de vida eterna e nós
cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus” (45).
Cristo
—”Venham, então, comigo e farei de vocês pescadores de homens” (46).

ABREVIATURAS
T-L = Todos os Leitores
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Mc 8, 27
Mc 8, 28
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Jo 1, 49
Mc 1, 24
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Jo 7, 40
Jo 1, 29
Mt 21, 10
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Mt 4, 20-22
Jo 1, 43
Jo 1, 43
Mt 9, 9
Mt 9, 9
Mt 9, 9
Jo 14, 6
Mt 22, 16
Jo 6, 68-69
Mt 8, 19
Mt 8, 20
Mt 20, 26-28
Mt 10, 24-25
Mt 8, 19
Mt 8, 35
Jo 6, 28
Jo 6, 29
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Lc 18, 28
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Mt 4, 19

O AMOR
É A MAIOR
E MAIS PERFEITA
EXPRESSÃO
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