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APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O Programa MAGIS Brasil, junto à Equipe de Juventude e
Vocações da Conferência de Provinciais na América Latina e
Caribe (CPAL), propõe novamente um tríduo de oração pelas
vocações, por ocasião da Festa de todos os Santos e Beatos da
Companhia de Jesus, a ser celebrada no próximo dia 05 de
novembro.
Convidamos a realizar um tríduo comunitário, pedindo a Deus
que envie novas vocações que desejem compartilhar nossa
vida e missão; jovens que desejem se comprometer, mediante
os conselhos evangélicos, no seguimento de Jesus pobre e
humilde.
Inspirados no legado de nosso querido Pe. Arrupe, SJ, buscaremos renovar a alegria e a disponibilidade próprias de nossa
consagração e, com a mesma graça, orar com confiança e
fervor para que Deus envie novos companheiros a esta
mínima Companhia. Desejamos que este material seja uma
ajuda para o encontro e a oração pessoal ou comunitária em
nossas obras apostólicas e comunidades religiosas, assim como
anime nesta tarefa todo o corpo apostólico a serviço da missão
de Cristo na América Latina e no Caribe.
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VOCAÇÕES
JESUÍTAS

1º DIA

Estar com

JESUS
31 de outubro

06

1º DIA

31 DE OUTUBRO

ESTAR COM JESUS
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.
Dirigente: Estamos reunidos para orar
juntos, para pedir a graça de novos
companheiros. O Pe. Arrupe dizia aos
jovens que “os jesuítas nos tornamos
jesuítas e continuamos sendo unicamente pelo entusiasmo a Jesus Cristo e
pelo desejo de trabalhar por Ele e pelos
demais; Jesus Cristo é muito nobre e
nunca abandona os que se entregam
ao seu serviço”. Peçamos ao Pai, com
este entusiasmo, que envie trabalhadores para a colheita (Mt 9, 38); jovens
que queiram estar com Jesus, onde Ele
está, e fazê-Lo presente em tudo que
digam e façam.
Dirigente: Salmo 27 (26)
O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor é minha luz e salvação;
de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida;
perante quem eu tremerei?
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,
e é só isto que eu desejo:
habitar no santuário do Senhor
por toda a minha vida;
saborear a suavidade do Senhor
e contemplá-lo no seu templo.
Sei que a bondade do Senhor
eu hei de ver
na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem,
espera no Senhor!
Leitor 1: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Mateus
“O Reino dos Céus é como um tesouro
escondido num campo. Alguém o

encontra, deixa-o lá bem escondido
e, cheio de alegria, vai vender todos
os seus bens e compra aquele campo.
O Reino dos Céus é também como
um negociante que procura pérolas
preciosas. Ao encontrar uma de
grande valor, ele vai, vende todos os
bens e compra aquela pérola”. (Mt 13,
44-46)
Breve silêncio
Leitor 2: Texto extraído de uma fala
do Pe. Arrupe aos jovens do Movimento Eucarístico Jovem, em Assis, 6 de
setembro de 1979.
Eu lhes diria que tudo se pode resumir em ser amigos de Cristo, mas
amigos verdadeiros. Ele já nos elegeu
como amigos: “vós sois meus amigos”
(Jo 15, 14). Agora é necessário que nós
elejamos a Ele como amigo nosso,
mas amigo de verdade, como nosso
melhor amigo. Para nos convertermos a Ele, para nos unirmos mais intimamente a Ele, para nos identificarmos com Ele, não há caminho mais
reto do que o que passa pela Eucaristia.
Senhor, aqui tens este grupo de
jovens que sentiram teu convite: “Se
queres ser perfeito, vai, vende os teus
bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás
um tesouro no céu. Depois, vem e
segue-me” (Mt 19, 21). Eles querem ser
fiéis a ti, seguir-te onde quer que vás e
dar a vida por Ti. Estão tão entusiasmados contigo que dizem como Etaí
ao Rei Davi: “Juro pela vida do
Senhor e pela do senhor meu rei,
aonde quer que vá o senhor meu rei,
seja para a morte, seja para a vida, aí
estará o teu servo” (2 Sm 15, 21).

Breve silêncio
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1º DIA

31 DE OUTUBRO

Dirigente: Algumas palavras para
meditar

Pai Nosso

Quais foram os momentos mais
significativos deste ano, nos quais
você fez Cristo presente com sua
vida e com seu testemunho, ou em
que sentiu Cristo presente onde
você estava?

(Pe. Arrupe, SJ)

Oração do Tríduo

Como você está vivendo neste ano
o seu entusiasmo por Cristo e por
seu projeto? Quais têm sido os momentos mais vivos, e quais os momentos mais difíceis?
Quais são os momentos-chave de
sua história de amizade com Cristo?
Quais são as necessidades, utopias e
desejos que nos convidam a pedir a
Deus que nos envie novos companheiros?
Tempo de silêncio para meditar
Preces
Dirigente: A cada prece, respondamos: Senhor, escutai a nossa prece.
Pedimos-Te, Pai, que chames à Companhia de Jesus jovens desejosos de
estar com Cristo e de levá-Lo com
seu testemunho onde quer que seja
necessário.
Pedimos-Te, Pai, que a partir da
experiência dos Exercícios Espirituais, muitos jovens possam conhecer
Cristo para amá-Lo mais e servi-Lhe
com generosidade.
Pedimos-Te, Pai, para que, a partir
do nosso testemunho de vida pessoal e comunitária, possamos suscitar
nos jovens o interesse pela Companhia de Jesus e sua missão.
(preces espontâneas)
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Nada pode importar mais do que
encontrar a Deus, do que se apaixonar por Ele de forma definitiva e absoluta. Aquilo que te apaixona ocupa
sua imaginação e acaba afetando
tudo. Será aquilo pelo qual você se
levanta toda manhã, que decide o que
você faz com seus finais de tarde, em
que você dedica os finais de semana, o
que vai ler, a quem deve conhece, o
que rasga o seu coração e o que te
enche de alegria e gratidão.
Apaixone-se!
Permaneça apaixonado!
E isso decidirá o resto!
Conclusão
Dirigente: Bendigamos ao Senhor
Todos: Demos graças a Deus.

2º DIA

Trabalhar com

JESUS
01 de novembro
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2º DIA

01 DE NOVEMBRO

TRABALHAR COM JESUS
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo
Dirigente: Continuamos rezando
comunitariamente, pedindo a Deus
que nos envie novos companheiros;
jovens entusiasmados com Cristo,
que desejem tê-Lo como seu melhor
amigo; companheiros na tarefa do
Reino; jovens que queiram responder
com generosidade ao convite que
Jesus nos faz na Meditação do Reino:
“quem quiser vir comigo deve trabalhar comigo, a fim de que, seguindo-me nos trabalhos, acompanhe-me
também na glória” (EE 95).
Dirigente: Salmo 8
Ó Senhor Nosso Deus, como é grande
vosso nome por todo o universo!
Contemplando estes céus que plasmastes
e formastes com dedos de artista;
vendo a lua e estrelas brilhantes,
perguntamos: “Senhor, que é o homem
para dele assim vos lembrardes
E e o tratardes com tanto carinho?”
Pouco abaixo de Deus o fizestes,
coroando-o de glória e esplendor;
E vós lhe destes poder sobre tudo,
E vossas obras aos pés lhe pusestes:

“Jesus estava orando, a sós, e os discípulos estavam com ele. Então, perguntou-lhes: ‘Quem dizem as multidões que eu sou?’ Eles responderam:
‘Uns dizem que és João Batista;
outros, que és Elias; outros ainda
acham que algum dos antigos profetas ressuscitou’. Mas Jesus perguntou: ‘E vós, quem dizeis que eu sou?’
Pedro respondeu: ‘O Cristo de Deus’.
Mas ele advertiu-os para que não
contassem isso a ninguém. E explicou: ‘É necessário o Filho do Homem
sofrer muito e ser rejeitado pelos
anciãos, sumos sacerdotes e escribas,
ser morto e, no terceiro dia, ressuscitar’. Depois, Jesus começou a dizer a
todos: ‘Se alguém quer vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz,
cada dia, e siga-me. Pois quem quiser
salvar sua vida a perderá, e quem
perder sua vida por causa de mim a
salvará. Com efeito, de que adianta a
alguém ganhar o mundo inteiro, se
vier a perder-se e a arruinar a si
mesmo? Se alguém se envergonhar
de mim e das minhas palavras, o
Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua
glória, na glória do Pai e dos santos
anjos’” (Mt 9, 18-26).
Breve silêncio

As ovelhas, os bois, os rebanhos,
todo o gado e as feras da mata;
passarinhos e peixes dos mares,
E todo ser que se move nas águas.

Leitor 2: Texto extraído da exposição
do Pe. Arrupe “Estar e trabalhar com
Jesus”; em Collevalenza, 18 de junho
de 1975.

Leitor 1: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas

“Pois bem, como fazer nosso mundo
ver este verdadeiro rosto de Deus?
(...) Para isso, nosso mundo necessita
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2º DIA

evidentemente mais de testemunhas do que de doutores, mais ver
do que polemizar, mais obras do que
palavras. (...) Nossa missão, como a
de Jesus, nosso diálogo, toma assim
a linguagem do serviço ao homem.
Linguagem difícil e exigente para
nós mesmos, mas a única linguagem inteligível e convincente,
porque nos identifica com Jesus que
‘formam servi accipiens’ (feito
escravo) inicia a missão a qual o
sacerdote, de modo especial, tem
que continuar e concluir. Esta atitude resume em plenitude e em profundidade o que deve ser a existência sacerdotal que revela à humanidade o verdadeiro rosto de Deus e,
ao fazê-lo, apresenta o rosto da
Igreja ‘sem mancha nem ruga’ do
qual somos especialmente responsáveis. Assim, estar com Jesus se faz
também no trabalhar com Ele,
empenhar toda nossa existência em
proclamar, testemunhar e praticar a
Boa Nova de Deus a todo homem,
seu verdadeiro rosto, para que o
homem creia, isto é, se reconheça
como Filho de Deus e reconheça
isso efetivamente em todos os
homens”.
Breve silêncio
Dirigente:
Algumas perguntas para meditar

01 DE NOVEMBRO

nosso trabalho, tanto pessoalmente,
quanto como corpo apostólico da
Companhia de Jesus?
O que eu pediria a um jovem que
deseja ser jesuíta? Que características teria que ter para trabalhar com
Cristo pelo Reino e na Companhia
de Jesus?
Tempo de silêncio para meditar
Preces
Dirigente: A cada prece, respondamos: Senhor, escutai a nossa prece.
Pedimos-Te, Pai, que sejamos humildes trabalhadores pelo Reino, e que
assumamos com alegria os sofrimentos que implica nossa entrega
de amor.
Pedimos-Te, Pai, que a Companhia
de Jesus receba novos companheiros, escolásticos e irmãos, disponíveis e generosos para trabalhar com
Cristo no mundo.
Pedimos-Te, Pai, por todo o corpo
apostólico da Companhia de Jesus,
para que, em suas distintas vocações, nos unamos cada vez mais na
colaboração ao serviço da missão de
Cristo.
(preces espontâneas)

Quem têm sido e são para mim
essas testemunhas referenciais que
têm me ensinado a maneira de
trabalhar com Cristo no serviço do
Reino?

Pai Nosso

Qual rosto de Deus e da Igreja estamos mostrando aos homens com

11

2º DIA

Oração do Tríduo
(Pe. Arrupe, SJ)

Nada pode importar mais do que
encontrar a Deus, do que se apaixonar por Ele de forma definitiva e absoluta. Aquilo que te apaixona ocupa
sua imaginação e acaba afetando
tudo. Será aquilo pelo qual você se
levanta toda manhã, que decide o que
você faz com seus finais de tarde, em
que você dedica os finais de semana, o
que vai ler, a quem deve conhece, o
que rasga o seu coração e o que te
enche de alegria e gratidão.
Apaixone-se!
Permaneça apaixonado!
E isso decidirá o resto!
Conclusão
Dirigente: Bendigamos ao Senhor
Todos: Demos graças a Deus.
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01 DE NOVEMBRO

3º DIA

Trabalhar como

JESUS
02 de novembro
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3º DIA

02 DE NOVRMBRO

TRABALHAR COM JESUS
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo
Dirigente: Neste dia da festa dos Santos
e Beatos da Companhia de Jesus,
oremos para que Deus faça fecunda
nossa missão. Peçamos também que o
processo de beatificação do Pe. Arrupe
se concretize; e para que cada jesuíta
com seu testemunho e sua oração,
assim como nossas comunidades e todo
o corpo apostólico, entusiasmemos
muitos jovens no desejo de consagrar a
vida a Cristo e à sua Igreja, para pregar
a fé que exige a justiça.
Com o Pe. Arrupe, te dizemos, Senhor:
“descobri que o ideal de nosso modo de
proceder é o teu modo de proceder. Por
isso fixo meus olhos em ti (Hb 12, 2), os
olhos da fé, para contemplar tua iluminada figura tal qual aparece no Evangelho”.

O anjo do Senhor vem acampar
ao redor dos que o temem e os salva.
Provai e vede quão suave é o Senhor!
Feliz o homem que tem nele o seu
refúgio!
Leitor 1: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo João

“‘Não se perturbe o vosso coração!
Credes em Deus, crede também em
mim. Na casa de meu Pai há muitas
moradas. Não fosse assim, eu vos
teria dito. Vou preparar um lugar
para vós. E depois que eu tiver ido e
preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que,
onde eu estiver, estejais vós também.
E para onde eu vou, conheceis o
caminho’. Tomé disse: ‘Senhor, não
sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?’ Jesus
respondeu: ‘Eu sou o caminho, a verDirigente: Salmo 34 (33)
dade e a vida. Ninguém vai ao Pai
senão por mim. Se me conhecestes,
Provai e vede quão suave é o Senhor!
conhecereis também o meu Pai.
Desde já o conheceis e o tendes
Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, visto’” (Jo 14, 1-7).
seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor;
Breve silêncio
que ouçam os humildes e se alegrem!
Leitor 2: Texto extraído do texto do
Comigo engrandecei ao Senhor Deus,
Pe. Arrupe “Invocação a Jesus Cristo
exaltemos todos juntos o seu nome!
modelo”
Todas as vezes que o busquei,
ele me ouviu
Senhor, Tu mesmo nos disseste: vos
e de todos os temores me livrou.
dei o exemplo para que me imiteis
(Jo 13, 15). Quero imitar-te até o
Contemplai a sua face e alegrai-vos,
ponto de que possa dizer aos
e vosso rosto não se cubra de vergonha! demais: sede meus imitadores como
Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido,
eu o tenho sido de Cristo (1 Cor 11, 1).
e o Senhor o libertou de toda angústia.
Já que não posso dizê-lo fisicamente
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3º DIA

como São João, ao menos quisera
poder proclamar, com o ardor e a
sabedoria que me concedes, o que
ouvi, o que vi com meus olhos, o
que toquei com minhas mãos
acerca da Palavra de Vida; pois a
Vida se manifestou e eu a vi e dou
testemunho dela (1 Jo 1, 3; Jo 20,
25ss; 1, 14; Lc 24, 39; Jo 15, 27).
Dá-me, sobretudo, o sensus Christi
(1 Cor 2, 16) que Paulo tinha; que eu
possa sentir com teus sentimentos,
os sentimentos de teu Coração com
que amavas o Pai (Jo 14, 31) e os
homens (Jo 13, 1). Jamais ninguém
teve maior caridade que Tu, que
deu a vida por teus amigos (Jo 15,
13), culminando com tua morte na
cruz em total abatimento (Fl 2, 7)
kénosis, de tua encarnação. Quero
imitar-te nesta interna e suprema
disposição e também em tua vida
de cada dia, procedendo, no
possível, como Tu procedeste.

02 DE NOVEMBRO

tariamente, entusiasmar os jovens
no seguimento de Jesus pobre e
humilde?
Tempo de silêncio para meditar
Preces
Dirigente: A cada prece, respondamos: Senhor, escutai a nossa prece.
Pedimos-Te, Pai, a sabedoria e docilidade para que, neste tempo de
discernimento das preferências
apostólicas universais da Companhia de Jesus, nos deixemos guiar
pelo Espírito e escolher estar com
aqueles que Tu nos convidas a estar.
Pedimos-Te, Pai, fidelidade e confiança neste caminho, nesta verdade
e nesta vida que escolhemos, para
seguir teus passos mesmo em momentos de maior dificuldade para
nós e toda a Igreja.

Breve silêncio
Dirigente: Algumas perguntas para
meditar
Que passagens do Evangelho ou
que imagens de Jesus te movem
hoje para tua identificação com Ele
e com seu modo de ser?
Que sentimentos ou que sensibilidade nova a amizade com o Senhor
provocou em você e em sua relação
com os demais?
Que características dos jovens
podem fazê-los permeáveis à associação ou identificação com o jeito
de ser de Jesus?
Como podemos, pessoal e comuni-

Pedimos-Te, Pai, que em nosso dia-a-dia saibamos voltar nossos rostos
em direção ao teu Filho, para continuar O conhecendo e conhecendo o
modo que nos chama a agir neste
mundo.
Damos-Te graças, Pai, pelo testemunho de todos os Santos e Beatos da
Companhia de Jesus, e Te pedimos
pela rápida beatificação de Padre
Arrupe; concede-nos, Senhor, novas
vocações jesuítas.
(preces espontâneas)
Pai Nosso
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3º DIA

Oração do Tríduo
(Pe. Arrupe, SJ)

Nada pode importar mais do que
encontrar a Deus, do que se apaixonar por Ele de forma definitiva e absoluta. Aquilo que te apaixona ocupa
sua imaginação e acaba afetando
tudo. Será aquilo pelo qual você se
levanta toda manhã, que decide o que
você faz com seus finais de tarde, em
que você dedica os finais de semana, o
que vai ler, a quem deve conhece, o
que rasga o seu coração e o que te
enche de alegria e gratidão.
Apaixone-se!
Permaneça apaixonado!
E isso decidirá o resto!
Conclusão
Dirigente: Bendigamos ao Senhor
Todos: Demos graças a Deus.
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02 DE NOVEMBRO

05 DE NOVEMBRO

Festa de todos os
Santos e Beatos da

COMPANHIA
DE JESUS
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05 DE NOVEMBRO

FESTA DE TODOS OS SANTOS E BEATOS
DA COMPANHIA DE JESUS
Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo
Primeira Leitura
Leitura do Livro do Deuteronômio
30, 10-14
Moisés falou ao povo, dizendo: Ouve a
voz do Senhor, teu Deus, e observa todos
os seus mandamentos e preceitos, que
estão escritos nesta lei. Converte-te para
o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade,
este mandamento que hoje te dou não é
difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, para que possas dizer:
‘Quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para que o
possamos cumprir?’ Nem está do outro
lado do mar, para que possas alegar:
‘Quem atravessará o mar por nós para
apanhá-lo? Quem no-lo ensinará para
que o possamos cumprir?’ Ao contrário,
esta palavra está ao teu alcance, está em
tua boca e em teu coração, para que a
possas cumprir.
Palavra do Senhor
Salmo Responsorial Sl 16 (15)
Eu digo ao Senhor: “És tu o meu Senhor”
Protege-me, ó Deus: em ti me refugio.
Eu digo ao Senhor: “És tu o meu Senhor”.
O Senhor é a minha parte da herança e
meu cálice.
Nas tuas mãos, a minha porção.
Bendigo o Senhor que me aconselhou;
mesmo de noite meu coração me instrui.
Sempre coloco à minha frente o Senhor,
ele está à minha direita, não vacilo.
O caminho da vida me indicarás,
alegria plena à tua direita, para sempre.
18

Evangelho
Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João (12, 23-26)
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: “Chegou a hora em que o Filho
do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de
trigo que cai na terra não morre, ele
continua só um grão de trigo; mas se
morre, então produz muito fruto.
Quem se apega à sua vida, perde-a;
mas quem faz pouca conta de sua vida
neste mundo conservá-la-á para a vida
eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o
meu servo. Se alguém me serve, meu
Pai o honrará”.
Palavra da Salvação
Senhor Jesus, te pedimos que motives
internamente os jovens a buscar-Te e a
seguir-Te. Tu que os chamas com amor
eterno, faz com que conheçam o mistério
de sua vocação e o sentido de sua vida.
Envia-nos, Senhor, novos companheiros, que Te amem junto com Tua Igreja,
que é santa e pecadora, e que queiram,
com sua entrega, que a Igreja seja Tuas
mãos, Teus pés e Tua voz neste mundo.
Suscita em alguns jovens o desejo de
unir-se a esta mínima Companhia, e que
nela busquem incessantemente ser
servidores de Tua missão, vivendo em
pobreza, castidade e obediência.

APAIXONE-SE

por Padre

ARRUPE

SJ

Nada pode importar mais
do que encontrar a Deus,
do que se apaixonar por Ele
de forma definitiva e absoluta.
Aquilo que te apaixona
ocupa sua imaginação
e acaba afetando tudo.
Será aquilo
pelo qual você se levanta toda manhã,
que decide o que você faz com seus finais de tarde,
em que você dedica os finais de semana,
o que vai ler,
a quem deve conhece,
o que rasga o seu coração
e o que te enche de alegria
e gratidão.
Apaixone-se!
Permaneça apaixonado!
E isso decidirá o resto!
(tradução livre)
19

Uma das missões dos jesuítas é ajudar os jovens na construção
de seus projetos de vida e no discernimento vocacional.
Se você conhece algum jovem disposto a saber mais sobre
a Companhia de Jesus, entre em contato através do
e-mail: vocacao@jesuitasbrasil.org.br ou pela
página no Facebook: facebook.com/secvoc
Escaneie com leitor
de QR Code e acesse
o conteúdo de vocação
da Companhia de Jesus

