
RITOS INICIAIS

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA 
VOCACIONAL 

“A coragem de arriscar 
pela promessa de Deus”

A. Nesse encontro junto à Jesus 
Eucarístico, vamos meditar as 
palavras do Papa Francisco, 
pastor e guia da Igreja, para o 
56º dia mundial de oração pelas 
vocações. “Vocação” é chamado 
de Deus, esse chamado carrega 
em si uma decisão de coragem 
para arriscar pela promessa 
divina. Cabe a nós, juntos em 
comunidade, discernirmos a 
respeito dessa convocação e 
nos identificarmos com o Cristo 
Bom Pastor. Com a alegria da 
ressurreição iniciemos cantando!

1. INÍCIO
1. Outra vez me vejo só, com meu Deus / Não 

consigo mais fugir, fugir de mim. / Junto às águas 
deste mar vou lutar / Hoje quero me encontrar / 
Buscar o meu lugar

Vou navegar, nas águas deste mar / Navegar... eu 
quero me encontrar / Navegar... não posso mais 
fugir / Vou procurar, nas águas mais profundas / 
No mar... feliz eu vou seguir / Só amar, buscar o 
meu lugar / Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
2. Ó Jesus, com fé eu te seguirei / Só contigo sou 

feliz, tu és em mim! / Teu espírito de amor criador 
/ Me sustenta no meu sim / Me lança neste mar!

3. Vivo a certeza desta missão / Já não posso desistir, 
voltar atrás / Mãe Maria, vem tomar minha mão 
/ E me ajuda a ser fiel / Só cristo é luz e paz!

2. COLOCAR-SE NA PRESENÇA DO MESTRE
A. Quantas não são as intenções e súplicas contidas 
em um coração orante. Diante de tantas preces, 
queremos rezar incessantemente pelas vocações de 
nossa Igreja. Somos gratos por todas elas expressas 
em nossas comunidades de tantas e felizes maneiras. 
Nessa postura orante, acolhamos nosso Senhor, 
pastor e mestre de nossas vidas. 

3. CANTO E ORAÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
1. Glória a Jesus na hóstia santa, / que se consagra 

sobre o altar, / e aos nossos olhos se levanta / para 
o Brasil abençoar. 

2. Que o Santo Sacramento, / que é o próprio Cristo 
Jesus, / seja adorado e seja amado / nesta Terra 
de Santa Cruz (2x). 

S. Graças e louvores se deem a todo momento. 
T. Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. 
S. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Aleluia. 

S. Divino Jesus, estamos aqui diante de vós 
porque nos sentimos atraídos por seu amável 
e misericordioso coração. Todos que se sentem 
chamados e atraídos por vós têm vontade de sair 
de si mesmo e de anunciar a Boa Notícia a todos. 
Queremos ser impulsionados pelo Espírito Santo 
a levarmos uma mensagem que seja realmente 
boa notícia, que dê sentido à vida das pessoas 
e que destrua todo sistema de morte presente 
no mundo. Não recebemos o dom do vosso 
amor para guardá-lo para nós mesmos, mas para 
anunciá-lo a todos.  

(profundo silêncio e oração pessoal)

4. OUVIR A VOZ DO PASTOR
A. A graça do Senhor é capaz de nos alcançar por 
meio de sua misericórdia. Ser obediente ao mestre 
implica cumprir sua vontade para as nossas vidas.  
Neste momento, queremos voltar nossa atenção 
para as mensagens do Bom Pastor que nos provoca 
a responder ao chamado divino com coragem e 
autenticidade. É a Palavra, verbo do Pai, que motiva 
toda a ação evangelizadora e vocacional da nossa 
Igreja, de nossa Diocese de Santo André. Uma 
ovelha que sabe ouvir a voz do seu pastor, sabe 
responder prontamente aos desafios. Ouçamos 
com fé e com amor as palavras d’Aquele em quem 
confiamos e que seguimos. Ele é o Pastor que nos 
conduz. Ele é o caminho a verdade e a vida.
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5. CANTO 
1. Buscai primeiro o reino de Deus / e a sua justiça, 

/ e tudo mais vos será acrescentado, / aleluia, 
aleluia.

2. Não só de pão o homem viverá / mas de toda 
palavra, / que procede da boca de Deus, / aleluia, 
aleluia.

6. LEITURA (Rm 6,8-14)  
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos
Mas se morrermos com Cristo, temos fé que também 
viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez 
ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a 
morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, 
morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por 
todas; vivendo, ele vive para Deus. Assim também 
vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos 
para Deus em Cristo Jesus. Portanto, o pecado não 
impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos 
às suas paixões, nem entregueis vossos membros, 
como armas de injustiça, ao pecado; pelo contrário, 
oferecei-vos a Deus como vivos provindos dos 
mortos e oferecei vossos membros como armas 
de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos 
dominará, porque não estais debaixo da Lei, mas 
sob a graça. 
Palavra do Senhor.  
T. Graças a Deus. 

(profundo silêncio e oração pessoal)

7. SALMO RESPONSORIAL  [Sl  117 (118)]
Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos 
e nele exultemos.
•	 Dai	graças	ao	Senhor,	porque	ele	é	bom!	/	Eterna	

é a sua misericórdia / A casa de Israel agora o 
diga / Eterna é a sua misericórdia.

•	 A	mão	direita	do	Senhor	fez	maravilhas	/	A	mão	
direita do Senhor me levantou / Não morrerei, 
mas ao contrário viverei / Para cantar as grandes 
obras do Senhor.

•	 A	pedra	que	os	pedreiros	rejeitaram	/	Tornou	se	
agora a pedra angular / Pelo Senhor é que foi 
feito tudo isso / Que maravilhas ele fez a nossos 
olhos.

(profundo silêncio e oração pessoal)

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Ao ouvir tua voz,
Nosso coração se encheu de alegria
E com júbilo sem fim nós cantaremos
A tua paz!

9. EVANGELHO (Mc 1,16-20)
S. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos. 
T. Glória a vós, Senhor. 
S. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão 
e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao 

mar pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: “Vinde 
em meu seguimento e eu farei de vós pescadores 
de homens”. E imediatamente, deixando as redes, 
eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho 
de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no 
barco concertando as redes. E logo os chamou. E 
eles, deixando o pai de Zebedeu no barco com os 
empregados, partiram em seu seguimento. 
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

(profundo silêncio e oração pessoal. Em seguida, 
pode-se fazer uma pequena reflexão acerca do 

chamado vocacional)

10. CANTO MEDITATIVO 
1. Senhor/ toma minha vida nova / antes que a 

espera / desgaste anos em mim. / Estou disposto 
ao que queiras, / não importa o que seja, / tu 
chamas-me a servir.

Leva-me aonde os homens / necessitem Tua palavra, 
/ Necessitem de força de viver, / onde falte a 
esperança, / Onde tudo seja triste / simplesmente, 
/ por não saber de ti.
2. Te dou meu coração sincero / para gritar sem medo / 

formoso é o teu amor / Senhor, tenho alma missionária, 
/ conduze-me à terra que tenha sede de Ti.

3. E, assim eu partirei cantando, / por terras 
anunciando / Tua beleza Senhor, / terei meus 
braços sem cansaço, / Tua história em meus lábios 
/ e a força da oração.

(profundo silêncio e oração pessoal)

11. PAPA FRANCISCO E SUA MENSAGEM
A. Meditemos, agora, irmãos, acerca da mensagem 
do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações. Fiquemos atentos às 
provocações de sua mensagem.

L1. Depois da experiência vivaz e fecunda, em 
outubro passado, do Sínodo dedicado aos jovens, 
celebramos recentemente no Panamá a 34ª Jornada 
Mundial da Juventude. Dois grandes eventos que 
permitiram à Igreja prestar ouvidos à voz do Espírito 
e também à vida dos jovens, aos seus interrogativos, 
às canseiras que os sobrecarregam e às esperanças 
que neles vivem. Neste Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, retomando precisamente aquilo 
que pude partilhar com os jovens no Panamá, desejo 
refletir sobre o chamado do Senhor enquanto nos 
torna portadores duma promessa e, ao mesmo 
tempo, nos pede a coragem de arriscar com Ele e 
por Ele. Quero deter-me brevemente sobre estes 
dois aspetos – a promessa e o risco –, contemplando 
juntamente convosco a cena evangélica da vocação 
dos primeiros discípulos junto do lago da Galileia 
(cf. Mc 1, 16-20).

L2. Dois pares de irmãos – Simão e André, juntamente 
com Tiago e João – estão ocupados na sua faina diária 
de pescadores. Nesta cansativa profissão, aprenderam 
as leis da natureza, desafiando-as quando os ventos 
eram contrários e as ondas agitavam os barcos. Em 



um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que nos 
poderia manter amarrados ao nosso pequeno barco, 
impedindo-nos de fazer uma escolha definitiva; 
é-nos pedida a audácia que nos impele com força 
a descobrir o projeto que Deus tem para a nossa 
vida. Substancialmente, quando estamos colocados 
perante o vasto mar da vocação, não podemos 
ficar a reparar as nossas redes no barco que nos 
dá segurança, mas devemos fiar-nos da promessa 
do Senhor.

L3. Depois, a vida cristã encontra a sua expressão 
naquelas opções que, enquanto conferem uma 
direção concreta à nossa navegação, contribuem 
também para o crescimento do Reino de Deus 
na sociedade. Penso na opção de se casar em 
Cristo e formar uma família, bem como nas outras 
vocações ligadas ao mundo do trabalho e das 
profissões, no compromisso no campo da caridade 
e da solidariedade, nas responsabilidades sociais 
e políticas, etc. Trata-se de vocações que nos 
tornam portadores duma promessa de bem, amor 
e justiça, não só para nós mesmos, mas também 
para os contextos sociais e culturais onde vivemos, 
que precisam de cristãos corajosos e testemunhas 
autênticas do Reino de Deus.

L1. No encontro com o Senhor, alguém pode sentir 
o fascínio duma chamada à vida consagrada ou ao 
sacerdócio ordenado. Trata-se duma descoberta que 
entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta, sentindo-
se chamado a tornar-se «pescador de homens» 
no barco da Igreja através duma oferta total de 
si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao 
Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco 
de deixar tudo para seguir o Senhor e de consagrar-
se completamente a Ele para colaborar na sua obra. 
Muitas resistências interiores podem obstaculizar 
uma tal decisão, mas também, em certos contextos 
muito secularizados onde parece não haver lugar 
para Deus e o Evangelho, pode-se desanimar e cair 
no «cansaço da esperança». 

L2. E, todavia, não há alegria maior do que arriscar 
a vida pelo Senhor! Particularmente a vós, jovens, 
gostaria de dizer: não sejais surdos à chamada 
do Senhor! Se Ele vos chamar por esta estrada, 
não vos oponhais e confiai n’Ele. Não vos deixeis 
contagiar pelo medo, que nos paralisa à vista dos 
altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-
vos sempre que o Senhor, àqueles que deixam as 
redes e o barco para O seguir, promete a alegria 
duma vida nova, que enche o coração e anima o 
caminho. Queridos amigos, nem sempre é fácil 
discernir a própria vocação e orientar justamente a 
vida. Por isso, há necessidade dum renovado esforço 
por parte de toda a Igreja – sacerdotes, religiosos, 
animadores pastorais, educadores – para que se 
proporcionem, sobretudo aos jovens, ocasiões 
de escuta e discernimento. Há necessidade duma 
pastoral juvenil e vocacional que ajude a descobrir 
o projeto de Deus, especialmente através da oração, 
meditação da Palavra de Deus, adoração eucarística 
e direção espiritual.

certos dias, a pesca abundante recompensava da 
árdua fadiga, mas, outras vezes, o trabalho duma 
noite inteira não bastava para encher as redes e 
voltavam para a margem cansados e desiludidos. 
Estas são as situações comuns da vida, onde cada 
um de nós se confronta com os desejos que traz no 
coração, se empenha em atividades que – espera 
– possam ser frutuosas, se adentra num «mar» de 
possibilidades sem conta à procura da rota certa 
capaz de satisfazer a sua sede de felicidade. Às 
vezes goza-se duma pesca boa, enquanto noutras é 
preciso armar-se de coragem para governar um barco 
sacudido pelas ondas, ou lidar com a frustração de 
estar com as redes vazias.

L3. Como na história de cada vocação, também 
neste caso acontece um encontro. Jesus vai pelo 
caminho, vê aqueles pescadores e aproxima-Se... 
Sucedeu assim com a pessoa que escolhemos para 
compartilhar a vida no matrimônio, ou quando 
sentimos o fascínio da vida consagrada: vivemos 
a surpresa dum encontro e, naquele momento, 
vislumbramos a promessa duma alegria capaz de 
saciar a nossa vida. De igual modo naquele dia, 
junto do lago da Galileia, Jesus foi ao encontro 
daqueles pescadores, quebrando a «paralisia da 
normalidade». E não tardou a fazer-lhes uma 
promessa: «Farei de vós pescadores de homens» 
(Mc 1, 17). Sendo assim, a chamada do Senhor não 
é uma ingerência de Deus na nossa liberdade; não 
é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às 
costas. Pelo contrário, é a iniciativa amorosa com 
que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a 
entrar num grande projeto, do qual nos quer tornar 
participantes, apresentando-nos o horizonte dum 
mar mais amplo e duma pesca superabundante.

L1. Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa 
vida não se torne prisioneira do banal, não se deixe 
arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, nem 
permaneça inerte perante aquelas opções que lhe 
poderiam dar significado. O Senhor não quer que 
nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que 
afinal de contas não há nada por que valha a pena 
comprometer-se apaixonadamente e apagando a 
inquietação interior de procurar novas rotas para a 
nossa navegação. Se às vezes nos faz experimentar 
uma «pesca miraculosa», é porque nos quer fazer 
descobrir que cada um de nós é chamado – de 
diferentes modos – para algo de grande, e que a 
vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido 
e daquilo que anestesia o coração. Em suma, a 
vocação é um convite a não ficar parado na praia 
com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo caminho 
que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e 
para o bem daqueles que nos rodeiam.

L2. Naturalmente, abraçar esta promessa requer 
a coragem de arriscar uma escolha. Sentindo-se 
chamados por Ele a tomar parte num sonho maior, 
os primeiros discípulos, «deixando logo as redes, 
seguiram-No» (Mc 1, 18). Isto significa que, para 
aceitar o chamado do Senhor, é preciso deixar-se 
envolver totalmente e correr o risco de enfrentar 



L3. Como várias vezes se assinalou durante 
a Jornada Mundial da Juventude do Panamá, 
precisamos de olhar para Maria. Na história daquela 
jovem, a vocação também foi uma promessa e, 
simultaneamente, um risco. A sua missão não foi 
fácil, mas Ela não permitiu que o medo A vencesse. 
O d’Ela «foi o “sim” de quem quer comprometer-
se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter 
outra garantia para além da certeza de saber que 
é portadora duma promessa. Pergunto a cada um 
de vós: sentes-te portador duma promessa? Que 
promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe 
continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão 
difícil, mas as dificuldades não eram motivo para 
dizer “não”. Com certeza teria complicações, mas 
não haveriam de ser idênticas às que se verificam 
quando a covardia nos paralisa por não vermos, 
antecipadamente, tudo claro ou garantido» Neste 
Dia, unimo-nos em oração pedindo ao Senhor que 
nos faça descobrir o seu projeto de amor para a 
nossa vida, e que nos dê a coragem de arriscar no 
caminho que Ele, desde sempre, pensou para nós.

(profundo silêncio e oração pessoal)

12. CANTO 
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. / 

Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. / 
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na 
alma. / É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. 

Te amarei, Senhor (bis), / eu só encontro paz e a 
alegria bem perto de ti (2x). 
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem 

resposta. / Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe 
de ti, / mas tua força venceu e ao final eu fiquei 
seduzido. / É difícil agora viver sem saudades de ti. 

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, / 
pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. 
/ Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, / 
no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. 

13. PRECES
S. Elevemos a Deus nossas preces, confiando em 
seu imenso amor de Pai. 
L1. Senhor, olhai por vossa Igreja, não permitais que 
faltem operários para a vossa messe. Abençoai o 
papa Francisco, nosso bispo Pedro, todos os padres, 
diáconos, seminaristas, vocacionados, religiosos, 
leigos e leigas da nossa Igreja. Nós vos pedimos. 
Atendei-nos Senhor!  
L2. Senhor, despertai nossa Igreja Diocesana para 
uma profunda cultura vocacional. Com bondade 
favorecei os esforços do Ano Vocacional Diocesano, 
que em breve seremos chamados a vivenciar. Nós 
vos pedimos. Atendei-nos Senhor!  
L3. Senhor, assisti com amor e carinho todas as 
mulheres que tiveram a graça de ser Mãe, assim 
como a Virgem Maria. Que não falte no seio de 
nossas famílias a docilidade maternal, fruto de uma 
profund experiencia vocacional. Nós vos pedimos. 
Atendei-nos Senhor!  
S. Concluamos nosso momento de preces, rezando 
juntos a oração vocacional: 
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Deus de bondade / a quem Jesus, vosso Filho, / nos 
ensinou a chamar de Pai. / Hoje queremos mais uma 
vez / pedir operários para messe / do Reino de Justiça 
e Paz. / A messe é grande e os operários. / Pedimos 
com muita confiança / porque o próprio Jesus / 
recomendou que assim o fizéssemos. / Ele nos deu 
a certeza de que / pedindo com a fé receberemos. 
/ Enviai então Senhor / santos e sábios sacerdotes 
/ para nossa Igreja servidora do Reino. / Que 
sejam homens de fé, / generosos e perseverantes, / 
enraizados na vossa Palavra e na Caridade. / Assim, 
repletos do Espírito Santo, / como os apóstolos, / 
possam ser bons pastores do vosso povo. / Amém. 

14. BÊNÇÃO COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Tão sublime Sacramento, / adoremos neste altar / Pois 
o Antigo Testamento / deu ao Novo seu lugar /Venha 
a Fé, / por suplemento, / os sentidos completar / Ao 
eterno Pai cantemos / e a Jesus, o Salvador / Ao Espírito 
exaltemos, / na Trindade Eterno Amor / Ao Deus Uno 
e Trino demos / a alegria do louvor / Amém! Amém!

Bendito seja Deus.
Bendito seja seu Santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja seu Sacratíssimo Coração.
Bendito seja seu Preciosíssimo Sangue.
Bendito seja Jesus, no Santíssimo Sacramento do Altar.
Benito seja o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja sua Grande e Imaculada Conceição.
Bendita seja sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo.
Bendito seja Deus, nos seus Anjos e nos seus Santos.

Oração (somente o sacerdote ou ministro)
Deus e Senhor Nosso, protegei a vossa Igreja, daí-
lhes santos Pastores e dignos Ministros. Derramai as 
vossas bênçãos sobre o nosso papa Francisco; sobre 
nosso bispo Pedro, sobre o nosso pároco, sobre todo 
o clero; sobre o chefe da nação (e do Estado), e sobre 
todas as pessoas constituídas em dignidade, para 
que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro 
paz constante e prosperidade completa. Favorecei, 
com efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, 
este bispado de Santo André, a Paróquia em que 
habitamos, a cada um de nós em particular, e a 
todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, 
ou que se recomendaram as nossas orações. Tende 
misericórdia das almas dos fiéis, que padecem no 
purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna.
Pai nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.


