
SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS 2020

PROPOSTA DE ATIVIDADE PARA ADOLESCENTES

JESUS PODE ESTAR A CHAMAR-TE

«Jesus chamou os que queria e foram ter com Ele» (Mc 3, 13)

Destinatários:

Etapas das idades que compreendem a adolescência (12 aos 16 anos)

Objetivos: 

À luz do tema proposto para a Semana dos Seminários, levar os adolescentes a 

tomar consciência de que a vocação é um chamamento pessoal de Deus. Neste 

chamamento podem existir várias mediações, sendo sempre a iniciativa de Deus. 

Levá-los a interrogarem-se sobre a vocação.

EXPERIÊNCIA HUMANA

HIPÓTESE 1: Quando eu for grande... 

Partir de um conjunto de imagens com várias profissões: mecânico, carpinteiro; médi-
co(a), engenheiro(a), arquitecto(a), professor(a), jornalista; informática; Advogado(a), 
bombeiro, futebolista, ginasta, educadora de infância, cantor(a), cabeleireira, etc., etc. 

-  O que estamos a ver nestas imagens? 

-  Já algum de vós pensou no que gostaria de fazer quando for grande? 

Cada um vai pensar e pega na imagem com a profissão que gostaria de exercer, 

um dia. De seguida vai desenhar-se a si mesmo quando for grande a fazer o traba-

lho que mais gostava e dizer depois porquê. 

(Atenção: algum adolescente pode mencionar uma profissão que não conste das 

gravuras. Deve-se deixá-la expressar-se e também faz o desenho) 

Acabado o desenho, cada adolescente partilha o que fez e progressivamente o catequis-
ta vai afixando os desenhos. 

-  Será que só existem estas profissões? 

-  Há muitas mais (comentar mais algumas). Mas há também umas muito especiais. 

Sabem porque é que são muito especiais? Porque vêm de Deus e não dos homens.

- Querem conhecer melhor estas “profissões” que vêm de Deus? 



Sem qualquer comentário o catequista afixa algumas imagens onde se veem sacerdo-
tes, diáconos, missionários… Sim, estas “profissões” são muito especiais. Porque 

não se fazem como os outros trabalhos. Estas não são feitas para ganhar dinheiro 

nem são os homens que as dão. Vêm de Deus. Estas pessoas também podiam ter 

escolhido uma das profissões, mas um dia disseram sim a Jesus para “trabalhar” 

para Deus e para a Sua Igreja. E por isso puseram todas as suas capacidades e inte-

ligência ao serviço de Deus. E a estas “profissões” especiais dá-se-lhes um nome: 

VOCAÇÃO. Sabem o que é uma VOCAÇÃO?

HIPÓTESE 2: As casas que nos servem 

Partir de um conjunto de gravuras (fotografias) de várias casas conhecidas ou pa-

recidas com algumas das que as crianças conhecem e frequentam: 

•	 infantário; 

•	 escola; 

•	 casa com quintal e/ ou jardim (se possível a de pelo menos uma ou duas 
das crianças); 

•	 apartamento; 

•	 casa de praia; 

•	 Igreja (se possível a paroquial) 

•	 Seminário 

- Conhecem algumas destas casas? Para que servem? 

- De todas as casas, qual é aquela em que nos sentimos melhor (deixar falar), a 

nossa (normalmente... é esta a resposta). O que é para nós a nossa casa? 

 Um abrigo do frio, do calor, dos perigos... Há conforto, temos a nossa família lá 

dentro... etc. 

- Pode-se viver feliz sem uma casa para habitar? 

 ...De todas estas casas... qual será aquela onde nos sentimos mais “próximos” de 

Deus? 

 A Igreja! Que fazemos nela? 

 Precisamos, muito, de todas estas casas para crescermos mais felizes. Mas 

será fácil construir uma casa? Alguém a pode construir sozinho? 

 São precisas várias pessoas: engenheiro; arquitecto, pedreiros, carpinteiros, 

electricistas, etc. 

 Uma casa é construída com muito trabalho. 

- Quem conhece esta casa grande que está nesta fotografia (com certeza a 

maioria dos adolescentes não a conhece) o SEMINÁRIO! 



 Vejam como ela sobressai pelo aspecto e pelo tamanho... Não é como as nos-

sas casas... quem sabe o que é um seminário? (Comentar e explicar muito bre-

vemente) 

- Quem gostava de conhecer o Seminário e falar com um jovem seminarista?  

PARA QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES CONTINUAR: 

...São pessoas que estão atentas à voz de Deus. Que um dia sentiram, no seu cora-

ção, que alguma coisa diferente se estava a passar dentro dele. Era como se uma 

“voz” lhes dissesse: “deixa tudo isso: a tua própria casa, a tua família, a profissão 

que sonhavas... Deixa tudo e segue-Me. Estes jovens sentiram no seu coração, as 

mesmas palavras, o mesmo convite que os discípulos de Jesus um dia tiveram. 

Querem escutar? 

PALAVRA 

Lê-se: Mc 3,1-19

Quem chamou aqueles homens? Jesus. Jesus fez um CHAMAMENTO. 

A este convite de Jesus chama-se: 

Afixar o dístico: CHAMAMENTO

E a que é que os convida a fazer? Antes de mais, chama-os a estar com Ele. E isso 

implica deixar tudo e a segui-Lo. O que é que eles deixam? A profissão, a família, o 

barco, a sua terra, etc. Para quê? Para serem enviados por Jesus. 

Que quererá dizer, Jesus, com estas palavras? 

É que Jesus ao CHAMAR os amigos, dá-lhes uma VOCAÇÃO

Afixar o dístico: VOCAÇÃO

É sobre esta palavra que agora vamos falar. O que será uma vocação? 

Vocação é muito mais que realizar uma tarefa, uma profissão; ter uma casa e uma 

família. Ter vocação é saber escutar as palavras de Jesus, acreditar nelas com todo 

o coração e segui-Lo. É deixar que Jesus transforme o nosso coração de forma a 

ele (coração) ser capaz de levar dentro de si o “mundo inteiro”. E amar com o amor 

de Jesus. É amar a todos como se fossem a nossa própria família (aquela onde nas-

cemos). Por isso, Jesus chamou-os a irem consigo para a anunciar o amor de Deus 

e fazerem com que as pessoas se tornassem numa só família, tão numerosa, como 

muitos são os peixes que as redes trazem quando são lançadas ao mar. 



Simão Pedro, por exemplo, também tinha uma pequena família, e ao receber 

este convite de Jesus, compreendeu que só seria verdadeiramente feliz quando 

o mundo inteiro fosse uma só família... quando o seu trabalho não fosse só para 

ganhar dinheiro e muito menos para ser uma pessoa muito importante, mas sim 

para SERVIR e fazer BEM a TODOS. Quando a sua casa não fosse só o seu lar, mas 

a Igreja, a Igreja que somos cada um de nós. 

Andava Pedro, um dia a pensar nestas coisas todas e perguntou a Jesus: «Jesus, 

e nós, que deixámos tudo e Te seguimos, que recompensa vamos ter?» (cf. Mt 

19,27-29). Jesus respondeu-lhe: «Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, 

pais, campos, por causa do Meu nome, receberá cem vezes mais e terá a vida eter-

na». 

Pedro ficou muito feliz com estas palavras, pois ele sabia que muitos iriam acre-

ditar nelas e seguir Jesus. Porque ninguém como Jesus, tinha aquelas palavras de 

vida. Tudo fez porque teve a coragem de escutar, de ir ter com Jesus e ficar com 

Ele. Foi na amizade com Jesus que percebeu a grande vocação a que era chamado.

E hoje, Jesus continua a chamar muitas pessoas para O seguirem. Uns escutam a 

Sua voz, outros não. E outros ainda não O querem escutar porque estão tão agar-

rados às suas coisas que não as querem largar. Querem escutar como é que Jesus, 

hoje chama, muitos jovens para O seguir e tornarem-se como Pedro, Tiago, André 

e João? 

Vamos então ver o que é ser PADRE. 

(Sendo possível, neste momento, convide-se o próprio Pároco, ou outro sacerdote, ou 
se for possível um seminarista, ou mesmo recorrendo a um testemunho vocacional em 
suporte digital para contar a história da sua própria vocação. Não sendo possível pode 
contar-se a história vocacional de algum sacerdote que se conheça). 

Dialogar a partir da história/testemunho vocacional

EXPRESSÃO DE FÉ

- Agora já compreendemos melhor porque é que muitos jovens vão para esta casa: 

Afixar fotografia do SEMINÁRIO 

É porque querem seguir Jesus. Escutam a sua voz. E no Seminário um ambiente 

necessário para o conhecerem, estarem com Ele, prepararem-se para O seguirem 

e entregar-lhe toda a sua vida Estão dispostos a dar o seu coração e a sua vida 

para levarem o amor de Jesus a todos (mesmo todos). 



Aqueles a quem Jesus chama a serem sacerdotes, confia-lhes o mais belo tesouro 

que um rapaz pode receber. Sabeis qual é? Confia-lhes a Eucaristia. É nela que 

através das mãos do senhor Padre, Jesus vem até nós. É na Eucaristia que o vinho 

e a hóstia (Pão) se transformam em Corpo e Sangue de Jesus. O alimento da nossa 

fé que nos dá forças para viver como irmãos. Todos os rapazes que dizem sim a 

Deus e aceitam ser Padres sabem que vão levar a toda a gente o maior tesouro 

que podem levar (maior que o dos reis magos) Eles “dão-nos” Jesus. 

Que seria das Igrejas sem o sacerdote para nos dar Jesus e, sem as pessoas lá den-

tro para O receberem? Talvez, uma casa grande e vazia, até fria... Mas quando está 

cheia e Jesus vem até nós, ela é linda, cheia de vida, alegria e calor. Se Jesus chama 

cada um pelo nome como chamou Pedro, André e outros, também pode chamar 

um de vós. Sim, Jesus pode chamar qualquer um de vós. Que responderiam se 

Jesus vos chamasse? 

Se Jesus nos dá tantos presentes de amor, porque não havemos de retribuir-lhe 

dando com amor o melhor presente que temos? A NOSSA VIDA. Sermos de Jesus, 

só d’Ele. 

Podemos dizer-lhe: (afixar o dístico)  SIM

Agora, vamos fazer silêncio para escutar a resposta que possivelmente o nosso 

coração tem para dar. 

SILÊNCIO (Pode colocar-se uma música de fundo) 

Então vamos pedir a Deus que nos dê luz e sabedoria para escutar e compreender 

a sua voz, para que quando Ele nos chamar, seja para o que for, Ele nos encontre 

disponíveis, livres, para Lhe dizer SIM. Pois quem melhor que Ele merece todo o 

nosso amor? 

E durante estes dias vamos rezar pelos seminaristas e jovens da nossa diocese 

que procuram escutar a voz de Jesus para lhe dar o seu sim. 

Cântico


