
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETIRO COM A JUVENTUDE:  

CORAGEM DE SER 

 

18h30 - Acolhida: “O Senhor Deus nos chama porque nos ama!” 

Cada um de nós é chamado por Deus a uma vocação. Temos várias vocações 

específicas, como matrimônio, sacerdócio, laicato. Mas nossa vocação primeira é a 

santidade! Somos chamados ao Céu! 

Tenhamos a CORAGEM DE SER quem Deus nos chama a ser!  

 

18h45 - Louvor no Espírito Santo: Sugestão de música – “Sopra em Nós” 

 Que o Espírito Santo nos ajude a responder com amor e verdade ao chamado 

que Deus nos faz. 

 

19h15 - Partilha da Palavra:  Desde o ventre de nossa mãe o Senhor já tem um 

caminho para cada um de nós. Ele nos chama pelo nome e nos envia a falar e viver 

o Evangelho em meio a todos com quem convivemos. É preciso ter CORAGEM DE 

SER aquilo que fomos chamados a ser. Trazer nossa essência para cada vocação. 

Somos chamados a ser amor. O Amor de Cristo que olha com misericórdia para 

todos os que sofrem.  

Momento de partilha da Palavra e Oração com o texto que está em Jeremias 

1, 4-7: Tenhamos a CORAGEM DE SER aquilo que fomos gerados para ser. (O 

pregador fica a cargo do grupo) 

 

19h40 - Adoração ao Santíssimo: Jesus é Aquele que está ao nosso lado em todos 

os momentos.  

Ele é o ombro amigo que permanece conosco e que nos quer perto Dele. A 

quem recorremos quando tudo está difícil? Quando sofremos, é no Coração de Jesus 

que temos buscado abrigo? Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Muitas vezes 

recorremos a outras vozes, a outros senhores e não paramos para ouvir a voz de 

Cristo e dizer como Samuel: “Fala Senhor, que teu servo escuta”. Olhemos para 

Jesus Sacramentado e no silêncio de nosso coração entreguemos a Ele tudo que nos 

impede de estar atentos ao chamado que Ele nos faz diariamente. 



 

[Adoração ao Santíssimo, mais reflexiva, silenciosa. Meditemos o que o 

Senhor nos diz em Samuel 4, 10: O chamado de Samuel. (O pregador fica a cargo 

do grupo)] 

 

Oração Mariana: Nossa Senhora é exemplo de resposta à vocação, pois ela que teve 

a CORAGEM DE SER aquilo que Deus a chamou a ser. 

Ela disse sim! E permanceu fiel a esse sim até a morte de Cruz de seu único 

filho. Permaneceu fiel na Ressureição de Cristo. No anúncio e na vivência diária 

da vontade de Deus. Que Maria Santíssima seja para nós lugar de acolhida e 

sustento, porto onde encontramos um caminho que leva direto a Seu Filho, Jesus. 

 

Final: “O Senhor Deus nos chama porque nos ama!”  

E nós, o que responderemos a Ele? Teremos a CORAGEM DE SER aquilo 

que Ele nos chama a ser? Sim, Senhor! Estamos aqui! Envia-nos! Que a nossa 

juventude seja oferta de amor e doação aos que o Senhor nos confiar! 

 

 

SUGESTÃO DE ORNAMENTAÇÃO: Façamos um local de destaque com cada 

vocação específica – sacerdócio, matrimônio, religiosos(as), leigos e leigas. 


