
 

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ 

Serviço de Animação Vocacional 

HORA SANTA EUCARÍSTICA VOCACIONAL 

“Servindo a Deus na Alegria do Evangelho” 
Animador: Irmãos e irmãs, na alegria do Cristo Ressuscitado, nos reunidos em verdadeira comunhão com 
toda a Igreja, que é sempre chamada a rezar pelas vocações. Não podemos deixar de reconhecer nossa 
própria vocação. Não podemos deixar de ouvir a voz do Pai que, no Filho, pela força do Espírito, nos 
chama a uma verdadeira doação pela causa do Reino. Unidos em torno de Jesus Eucarístico reafirmemos 
nosso sincero desejo de segui-Lo, cantando: 

Canto Inicial 

Obs: (Após o canto faz a saudação inicial e expõe o Santíssimo Sacramento. Enquanto isso, canta-se um canto eucarístico 
e de adoração. Após esse momento, guardar um momento de silêncio para oração). 

Celebrante: Toda vocação é manifestação do Amor de Deus por cada um dos seus filhos. Diante deste 
chamado, somos convidados a trilharmos um caminho que nos leve a um pleno desenvolvimento humano e, 
consequentemente, à plena felicidade. 

Todos: Dai-nos Senhor um coração aberto para acolhermos o chamado de Amor que é feito por ti a 
cada um de nós. 

Leitor 1: Emanuel, Deus conosco, está sempre a nos chamar. Ele não cansa de bater à porta do nosso 
coração. Seu convite de amor é constante e perene. Quando não ouvimos a voz de Deus, deixamo-nos 
enganar pelas falsas seguranças que o mundo nos oferece, tornando-nos, assim, escravos de coisas 
passageiras, e dando as costas a quem realmente vale a pena seguir: Deus. 

Todos: Deus propõe e não impõe o seu amor. Cabe a nós aceitá-lo ou rejeitá-lo. Confiemos em Deus, 
acalmemos o nosso coração, acreditemos em Deus, e o poder do mal não terá força sobre nós. 

Leitor 2: Em sua exortação apostólica “Evangelii Gaudium” o papa Francisco nos alerta: “o grande risco 
do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora oferta de consumo, é a tristeza individualista que brota 
do coração comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais, da consciência 
isolada”. 

Leitor 3: “Quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, 
já não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do seu amor nem 
fervilha o entusiasmo de fazer o bem”. 

Todos: “Chegamos a ser plenamente humanos, quando somos mais que humanos, quando 
permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de alcançarmos o nosso ser 
mais verdadeiro”. 

MOMENTO DE SILÊNCIO PARA ORAÇÃO PESSOAL – (O animador motiva as pessoas a refletirem no 
silêncio as palavras ditas anteriormente) 

Canto Vocacional: 

DISCÍPULOS MISSIONÁRIOS 

Celebrante: Quando ouvimos a voz de Deus e abrimos o nosso coração para os ensinamentos de Jesus, 
tornamo-nos seus discípulos. A alegria toma conta do nosso ser, nosso coração se dilata e não dá conta de 
absorver a totalidade desse amor. Sentimo-nos impulsionados a anunciar a Boa Nova que recebemos e 
queremos partilhar essa experiência pessoal que fizemos com o nosso Mestre e Senhor.  

Leitor 1: “Cada cristão é missionário na medida que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus; 
não digamos mais que somos ‘discípulos e missionários’, mas sempre ‘discípulos missionários’”. 

Todos: Somos discípulos missionários de Jesus. 



Leitor 2: “Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos, que logo depois de 
terem conhecido o olhar de Jesus saíram proclamando cheio de alegria”: 

Todos: Encontramos o Messias (Jo 1,41). 

Leitor 3: “ A Samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus, tornou-se missionária , e muitos 
samaritanos acreditaram em Jesus ‘devido as palavras da mulher’ (Jo 4,39)”. 

Todos: “Todos somos chamados a dar aos outros testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, 
que, sem olhar as nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua Palavra, a sua força, e 
dá sentido à nossa vida”. 

MOMENTO DE SILÊNCIO PARA REFLEXÃO PESSOAL – (O celebrante motiva as pessoas a refletirem no 
silêncio as palavras ditas anteriormente) 

Canto: Vocacional: 

PALAVRA DE DEUS 

Animador: “Alegra-te, cheia de graça! O Senhor está contigo!” (Lc 1,28). Quando Deus nos chama, Ele 
mesmo nos guia. Não adianta querermos fazer tudo o que vem à nossa cabeça. Sem esta Luz que nos 
ilumina, não seremos verdadeiros discípulos missionários. Sendo assim, somos chamados a ouvir com 
atenção a Palavra de Deus , fonte de instrução e “lâmpada para meus passos” (Sl 119, 105) 

(Fazer um canto; ler na Bíblia: Lc 1, 26-45) 

MOMENTO DE SILÊNCIO PARA ORAÇÃO PESSOAL – (O animador motiva as pessoas a refletirem no 
silêncio a palavra proclamada) 

MOMENTO DE PARTILHA DA PALAVRA DE DEUS – (O animador motiva as pessoas a partilharem o que 
meditaram no silêncio do coração sobre a Palavra ouvida) 

CONHECENDO AS VOCAÇÕES 

Celebrante: Todos somos chamados! Por meio do Batismo, iniciamos nossa participação na missão da 
igreja: anunciar o evangelho a todas as criaturas. Entretanto, de que maneira podemos por em prática 
este compromisso? Como corresponder à vontade de Deus?  

Todos: Uma resposta a esta questão é: utilizando os dons que o próprio Deus nos concede. Esses 
dons, quando colocados à disposição da comunidade, tornam-se instrumentos valiosos de 
evangelização. 

Leitor 1: Vocação dos Ministros Ordenados - O diácono é aquele que serve aos irmãos na caridade e 
na solidariedade cristã. Assiste ao bispo e ao presbítero na liturgia e na caridade. Sua missão é ser 
sacramento da caridade. O presbítero é enviado a pastorear, presidir, coordenar e animar os serviços na 
comunidade. É vocacionado a ser ministro da Palavra e dos Sacramentos. O bispo é consagrado para 
santificar, ensinar e governar o povo de Deus em uma diocese, sem descuidar da solicitude pastoral por 
toda a Igreja. É o presidente da grande assembleia. 

Todos: Rezemos pela fidelidade e perseverança dos Ministros Ordenados. Que sejam fiéis ao vosso 
chamado e que nunca percam o entusiasmo pastoral e, acima de tudo, sejam homens de oração. 

Leitor 2: Vocação Matrimonial: A família é um “dos tesouros mais importantes” e “patrimônio da 
humanidade” (DAp, 432). É um bem para o casal, para os filhos, para a Igreja e para a sociedade. É 
lugar de realização humana, geração da vida, igreja doméstica, formadora de valores. 

Todos: Rezemos pela santificação de nossas famílias: que seja lugar do cultivo do amor, do diálogo, 
da acolhida, do perdão, da realização humana, da fidelidade e da paz. 

MOMENTO DE SILÊNCIO PARA ORAÇÃO PESSOAL – (O animador motiva as pessoas a refletirem no 
silêncio as palavras ditas anteriormente) 

Canto Vocacional 

Leitor 3: Vocação à Vida Consagrada: A vida consagrada é um dom do Pai, por meio do Espírito, à sua 
Igreja. Ela se expressa na vida monástica, ordem das virgens, eremitas, viúvas, vida contemplativa, vida 



religiosa apostólica, institutos seculares e sociedades de vida apostólica. A vida consagrada é chamada a 
ser especialista em comunhão, no interior tanto da Igreja quanto da sociedade. A vida e a missão dos 
consagrados devem estar inseridas na Igreja particular e em comunhão com o bispo. 

Todos: Senhor, que os consagrados e as consagradas a vós na vida monástica e contemplativa, vida 
religiosa apostólica, institutos seculares e sociedades de vida apostólica possam assumir ao longo da 
vida o compromisso de vos servir na oração e nos irmãos e irmãs. 

Leitor 1: Vocação dos ministros não ordenados (leigos e leigas): Os cristãos leigos e leigas assumem 
diversos ministérios em nossa comunidade. Eles compõem a maior parte da Igreja e têm a missão de 
testemunhar e difundir o Evangelho. Eles iluminam e ordenam as realidades temporais segundo o projeto 
de Jesus Cristo. São chamados à santidade e ao apostolado. 

Todos: Senhor, olhai por todos os que já se dedicam ao serviço na vossa Igreja, em especial pelos 
ministros não ordenados, para que continuem a anunciar a vossa palavra e a testemunhar o vosso 
amor. Que todos os batizados, vocacionados à santidade, continuem a colaborar nas pastorais, 
movimentos e serviços da Igreja. 

Leitor 2: Vocação Missionária: Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura: esse é o 
tesouro que cada cristão missionário deve levar por onde passar. No dia a dia de nossa vida, precisamos 
despertar para a dimensão missionária e a necessidade de ir ao encontro do outro, descobrindo a 
importância de sair de nós mesmos para assumir o projeto de Deus. 

Todos: Missão: encontro pessoal com Cristo que nos leva em direção ao próximo. 

MOMENTO DE SILÊNCIO PARA ORAÇÃO PESSOAL – (O animador motiva as pessoas a refletirem no 
silêncio as palavras ditas anteriormente) 

Canto Vocacional 

PRECES 

Celebrante: Apresentemos diante de Deus nossas vidas em forma de preces (orações espontâneas) 

•  Pai Nosso 

• Ave Maria 

• Oração pelas Vocações 

• Benção do Santíssimo


