
 

ENCONTRO VOCACIONAL PARA CATEQUESE 
 
1. OBJETIVO DO ENCONTRO 

Este encontro tem por objetivo despertar as crianças para a realidade da VOCAÇÃO como o chamado de 
Deus e a necessidade da resposta humana. 
 

 2. PREPARAÇÃO 
Imprima grande ou reproduza o tabuleiro abaixo em uma cartolina (ou desenhe na lousa; a cópia não 
precisa ser exata, somente manter o número de casas numeradas); imprima, recorte e cole o dado; e 
providencie algo que possa servir como “peões”, um para cada equipe (podem ser bolinhas de papel 
colorido); imprima a folha com os números comentados. 
 

3. REALIZAÇÃO 
Após acolher a turma, explique que o tema do encontro é “Vocação”, o chamado que Deus faz a cada 
pessoa. Siga os passos: 
 

a. acolhida da turma e motivação para o encontro; 
b. oração inicial (use um texto vocacional como Mc 1,16-20 e um canto vocacional como “Me 

chamastes”); 
c. proposta da atividade: divisão em duas ou três equipes para jogar; 
d. as equipes escolhem um peão para usar no jogo (pode ser uma bolinha de papel colorida) e 

tiram a sorte para ver quem vai começar; 
e. leia a primeira frase, correspondente ao “INICIAR”; 
f. a equipe que começa joga o dado e anda com o peão até a casa indicada; a catequista lê a frase 

correspondente, seguindo a instrução entre parêntesis; quando o dado cair em “não ande” ou 
“volte uma casa”, a frase da casa correspondente não será lida; 

g. ganha a equipe que chegar primeiro ao “TÉRMINO” – quando a catequista lê a frase final 
correspondente. 

h. se houver tempo, lê-se o texto sobre a vocação de Moisés (Êxodo 3, 1 – 4,17). É um texto longo 
que pode ser trabalhado no encontro seguinte, inclusive assistindo-se ao desenho de Moisés. As 
crianças podem ser estimuladas a responder: 
 
1. Como Deus chamou Moisés? 
2. Por que Deus chamou Moisés?  
3. O que Moisés sentiu diante do chamado de Deus? 
4. Quais as dificuldades que Moisés apresentou diante do chamado de Deus? 
5. Como Deus respondeu às dificuldades que Moisés apresentava? 
6. Quando confiamos em Deus e respondemos seu chamado, o que pode acontecer na nossa 

vida? 
 

i. para terminar, pode-se propor um desenho para colorir (anexo 4), compor uma oração ou outra 
atividade para que a turma produza algo a partir do que se meditou sobre Vocação como 
chamado de Deus e resposta do ser humano. 



ANEXO 1 (tabuleiro para ser ampliado ou desenhado maior) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 (dado para o jogo) 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 3 (frases correspondentes a cada número das casas do tabuleiro) 
 
INÍCIO (ler para começar): Vocação significa “chamado”: Deus chama e espera uma resposta de cada 

pessoa. 
1. O primeiro chamado de Deus é à vida; somos feitos “à imagem e semelhança de Deus”, por isso toda 

vida humana tem grande valor! (avance uma casa) 
2. Muitas vezes pensamos que o valor das pessoas está em sua riqueza, sua aparência, seu poder ou 

fama e não em ser filho ou filha de Deus. (volte uma casa) 
3. Deus respeita a liberdade humana: Ele espera cada um responder ao seu tempo... mas não demore 

demais! (avance uma casa) 
4. Deus chama pelo nome, pois a vocação é um diálogo de amor. (avance duas casas) 
5. Muitas pessoas fogem de Deus e não querem escutar seu chamado, perdendo o sentido da própria 

vida. (volte uma casa) 
6. Deus chama à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, o Filho que nos leva ao Pai. (avance uma casa) 
7. Deus chama para o serviço de seu povo através dos vários trabalhos na comunidade. (avance uma 

casa) 
8. Quando nos fechamos em nós mesmos, no egoísmo, não ouvimos a voz de Deus que nos chama ao 

amor e ao serviço ao próximo. (volte uma casa) 
9. Deus chama todo batizado para ser “sal e luz do mundo”, para transformar o mundo pelo 

testemunho e anúncio do Evangelho. (avance uma casa) 
10. Deus chama de muitas maneiras: diretamente (no íntimo de cada um), através das pessoas, pelos 

fatos da vida, pela Igreja. É preciso perceber o chamado de Deus. (avance uma casa) 
11. Muitas vezes temos medo de responder a Deus e fugimos de seu chamado à vida, à fé e ao amor e, 

acabamos infelizes. (volte uma casa) 
12. É muito importante rezarmos pelas vocações, pedindo a Deus que mande trabalhadores para a sua 

colheita, como ensinou Jesus. (avance uma casa) 
13. É importante rezarmos para discernirmos, sabermos qual a nossa própria vocação. (avance uma casa) 
14. Deus chama ao amor através da doação da vida no casamento, na vida consagrada, missionária e no 

sacerdócio. (avance uma casa) 
15. A vocação à vida consagrada (irmãos, irmãs, freis e freiras) e ao sacerdócio (padres) é um dom 

especial de Deus para estar mais perto do seu amor e servi-Lo através da Igreja. (avance uma casa) 
16. Todas as pessoas e comunidades devem rezar pelas vocações, cultivá-las, acolhê-las e acompanhá-

las. (avance uma casa) 
17. Há pessoas que pensam que ser chamado para ser padre, freira, frei, irmão, irmã é algo ruim, que só 

dá sofrimento à vida. (volte uma casa) 
18. A quem Deus chama espera-se confiança e disponibilidade para se deixar conduzir e formar no 

seguimento de Jesus. (avance duas casas) 
19. Responder ao chamado de Deus com confiança e alegria é encontrar o caminho para a verdadeira 

felicidade (Deus sempre nos chama para sermos felizes). (avance uma casa) 
20. Muitas pessoas não respondem aos chamados de Deus, pois estão presas aos bens que passam, às 

ilusões da vida. (volte duas casas) 
21. Maria, Mãe de Jesus, é o grande exemplo de quem acolhe, ainda na juventude, o chamado de Deus e 

se coloca inteiramente à sua disposição. (avance uma casa) 
 
TÉRMINO: o objetivo da vida cristã é a “santidade”, ou seja, a amizade com Deus em Jesus Cristo que se 

manifesta no amor e no serviço aos irmãos e irmãs, principalmente naqueles que sofrem. 
 



ANEXO 4 (para colorir) 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


