
RITOS INICIAIS

HORA SANTA VOCACIONAL 
«Eis-me aqui, envia-me» (Is 6, 8)

 

A. Queridos irmãos e irmãos em Cristo Jesus, 
outubro é o mês das missões. Queremos 
refletir a mensagem do Papa Francisco, que 
tem como tema “Eis-me aqui, envia-me” (Is 
6, 8), que nos sensibilizará a um olhar atento 
às realidades do mundo atual e ajudará a 
vivenciar a sua proposta de uma “Igreja em 
saída”.
E, juntos, nesta hora santa vocacional rezemos 
e imploremos ao dono da messe que envie 
santos missionários e missionárias para a 
sua igreja, invocando a intercessão de Santa 
Teresinha do Menino Jesus e São Francisco 
Xavier, padroeiros das missões.

1. ABERTURA

Poema da Missão - Dom Helder Câmara

Missão é partir, caminhar, deixar tudo, 
sair de si, quebrar a crosta do egoísmo
que nos fecha no nosso Eu.

ANO VOCACIONAL DIOCESANO - Acolho teu chamado
Este roteiro de oração pode ser utilizado em adorações ao Santíssimo Sacramento, em reuniões de grupos de rua e de partilha da Palavra de Deus, reuniões das pastorais, entre outros.

É parar de dar volta ao redor de nós mesmos
como se fôssemos o centro do mundo e da 
vida.

É não se deixar bloquear nos problemas
do pequeno mundo a que pertencemos: 
a humanidade é maior.

Missão é sempre partir, mas não devorar 
quilômetros.

É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, 
descobri-los e encontrá-los.

E, se para encontrá-los e amá-los
é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, 
então Missão é partir até os confins do mundo.

2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor 
de Cristo. 

(Se este momento vocacional se realiza em 
uma adoração eucarística, o presidente prepara 
a comunidade para acolher o Santíssimo 
Sacramento e o expõe com um canto.)

A. Todo fiel batizado é chamado a ser 
missionário, ser uma presença que gera Vida 
e aponta o caminho da Salvação, pois, como 
nos recorda o Catecismo da Igreja católica 
“No batismo tornamo-nos membros de Cristo 
e somos incorporados na Igreja e tornados 
participantes na sua missão”. Neste momento 
vamos ler juntos e meditar as palavras que 
o Santo Padre nos presenteou para o Dia 
Mundial das Missões deste ano:

RECORDAÇÃO DA VIDA



L1. Missão é doar-se
“É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. 
Na missão de anunciar o Evangelho, nos 
movemos porque o Espírito nos empurra e 
conduz (Francisco, Sem Ele nada podemos 
fazer, 2019, 16-17). Deus é sempre o primeiro 
a amar-nos e, com este amor, vem ao nosso 
encontro e chama-nos. 

(Refrão)
T. Antes que eu te formasse dentro do seio de 
tua mãe,/ antes que tu nascesses, te conhecia 
e te consagrei./ Para ser meu profeta entre 
as nações eu te escolhi,/ irás aonde enviar-te 
e o que te mando proclamarás!

L2. Missão é ser enviado
“No sacrifício da cruz, onde se realiza a 
missão de Jesus (cf. Jo 19, 28-30), Deus 
revela que o seu amor é para todos, para 
cada um de nós (cf. Jo 19, 26-27). E pede 
nossa disponibilidade pessoal para sermos 
enviados, porque Ele é Amor em constante 
movimento missionário, sempre saindo de si 
mesmo para dar vida.

(Refrão)
T. Tenho que gritar, tenho que arriscar,/ai 
de mim se não o faço!/ Como escapar de ti, 
como calar,/ se tua voz arde em meu peito?

L1. Missão é amar
“A missão é uma resposta livre e consciente ao 
chamado de Deus. No entanto, discernimos 
esse chamado apenas quando vivemos uma 
relação pessoal de amor com Jesus vivo na 
sua Igreja.

L3. “Perguntemo-nos: Estamos prontos a 
acolher a presença do Espírito Santo em nossa 
vida, para ouvir o chamado à missão, tanto no 
casamento, como na virgindade consagrada 
ou no sacerdócio ordenado e, em qualquer 
caso, na vida cotidiana comum?

[momento de silêncio e oração]

L4. “Estamos dispostos a ser enviados para 
qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa 
fé em Deus, o Pai misericordioso, proclamar 
o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, 
compartilhar a vida divina do Espírito Santo 
edificando a Igreja?

[momento de silêncio e oração]

L3.  “Estamos prontos, como Maria, a Mãe de 
Jesus, a nos colocar sem reservas ao serviço 
da vontade de Deus (cf. Lc 1, 38)?

[momento de silêncio e oração]

L4. “Essa disponibilidade interior é muito 
importante para responder a Deus: Eis-me 
aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isso 
respondido não em abstrato, mas na Igreja e 
na história de hoje”.

3. CANTO
1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu 

chamado de amor responder. Na alegria 
te quero servir, e anunciar o teu Reino de 
Amor.

E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,
pois disponível estou, para servir-te, Senhor!

2. Dia a dia, Tua graça me dás, nela se apoia o 
meu caminhar. Se estás a meu lado, Senhor, 
o que, então, poderei eu temer?

A. Irmãos e irmãs, precisamos permanecer 
firmes na fé e na palavra de Deus, por isso que 
São Paulo chega a afirmar que nada e nem 
ninguém poderá jamais nos separar do Amor 
de Deus. Mas para isso precisamos alimentar 
a nossa fé, ou seja, ouvi-la com atenção, com 
o coração aberto e sedento para se deixar 
tocar por ela e depois anunciá-la com toda 
coragem de um missionário enviado pelo Pai. 
Ouçamos.

4. PRIMEIRA LEITURA (Rm 8,31b-37)
L1. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos 

Irmãos:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? 
Deus que não poupou seu próprio filho, mas 
o entregou por todos nós, como não nos 
daria tudo junto com ele? Quem acusará os 
escolhidos de Deus? Deus, que os declara 
justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que 
morreu, mais ainda, que ressuscitou, e está, 

DEUS NOS FALA



7. PRECES DA COMUNIDADE
P. Como discípulos e missionários de Cristo, 
somos chamados a elevar ao Pai as nossas 
preces pela Igreja e pelo mundo:

L3. Para que a Igreja possa experimentar a 
força recebida no Batismo e concretizar a sua 
missão de levar a Boa nova a toda criatura. 
Rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

L3. Para que neste tempo de pandemia, 
possamos ser mais atentos aos sofrimentos de 
nossos irmãos e assim “abrirmo-nos às suas 
carências de amor, dignidade e liberdade”, 
fazendo-nos próximos a eles. Rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

L3. Para que aqueles que sentem-se chamados 
a doar-se na missão, sendo discípulos de 
Cristo, tenham a coragem de, como Maria, 
colocar-se sem reserva ao serviço da vontade 
de Deus. Rezemos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

L3. Para que este Ano Vocacional Diocesano, 
desperte na juventude o valor missionário da 
Igreja, rezemos juntos:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes 
os apóstolos a vos seguirem, / continuai a 
passar pelos nossos caminhos, / pelas nossas 
famílias, / pelas nossas escolas, / e continuai 
a repetir o convite / a muitos dos nossos 
jovens. / Dai coragem às pessoas convidadas. 
/ Dai força para que vos sejam fiéis / na 
missão de apóstolos leigos, / sacerdotes, 
/ diáconos, / religiosos e religiosas, / para 
o bem do Povo de Deus / e de toda a 
humanidade. Amém!

[Oração de São Paulo VI]

P. Pai de amor e de bondade, ouvi e atendei 
esses nossos pedidos para que alcancemos, 
por vossos dons, os bens eternos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. “Somos de Maria para viver a vontade de 
Deus. Somos de Maria para viver com Ela a 
história da Redenção” (Padre Luigi Faccenda). 
Juntos, rezemos:

à direita de Deus, intercedendo por nós? 
Quem nos separará do amor de Cristo? 
Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? 
Nudez? Perigo? Espada? Pois é assim que 
está escrito: 'Por tua causa somos entregues 
à morte, o dia todo; fomos tidos como 
ovelhas destinadas ao matadouro'. Mas, 
em tudo isso, somos mais que vencedores, 
graças àquele que nos amou! Palavra do 
Senhor
T. Graças a Deus.

5. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Pode ser este ou outro canto à escollha)

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua 
justiça... E tudo mais vos será acrescentado, 
Aleluia, Aleluia!

2. Nem só de pão o homem viverá, mas de 
toda palavra... que procede da boca de 
Deus, Aleluia, Aleluia!

3. Se vos perseguem por causa de mim, não 
esqueçais o porquê... não é o servo maior 
que o Senhor, Aleluia, Aleluia!

6. EVANGELHO (Lc 9, 1-6)
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor 

Naquele tempo, Jesus convocou os Doze, 
deu-lhes poder e autoridade sobre todos os 
demônios e para curar doenças, e enviou-
os a proclamar o Reino de Deus e a curar 
os enfermos. E disse-lhes: “Não leveis nada 
para o caminho: nem cajado nem sacola nem 
pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas. 
Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí; e 
daí é que partireis de novo. Todos aqueles 
que não vos acolherem, ao sairdes daquela 
cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como 
protesto contra eles”. Os discípulos partiram 
e percorriam os povoados, anunciando a Boa 
Nova e fazendo curas em todos os lugares.

(Momento de silêncio e contemplação Em 
seguida, sugere-se a partilha e reflexão da 
Palavra proclamada).

MOMENTO MARIANO



T. Ó Maria Santíssima, primeira missionária 
de Jesus, como vós caminhastes apressada, 
através das montanhas da Judeia, levando 
a Salvação à casa do Percursor, infundi em 
nós o vosso mesmo ardor apostólico. Tornai-
nos capazes de levar o sorriso onde reina 
a dor, acender a esperança onde existe o 
desespero, garantir a salvação onde triunfa o 
mal. Ajudai-nos a ser o sustentáculo da fé que 
vacila, conforto à esperança enfraquecida, 
exemplo de ardente caridade. Aceitai 
a nossa cotidiana oferta de sofrimento, 
incômodos, humilhações e, depois de ter 
vós mesma purificado tudo isso, entregai-o 
ao vosso Filho Jesus, afim de que ele suscite 
numerosas e ardentes vocações missionárias.

8. CANTO

1. Salve Rainha mãe de Deus,/És Senhora 
nossa mãe, nossa doçura,/ Nossa luz, doce 
Virgem Maria./ Nós a ti clamamos, filhos 
exilados,/ Nós a ti voltamos nosso olhar 
confiante./ Volta para nós, oh mãe,/ Teu 
semblante de amor./ Dá-nos teu Jesus, oh 
mãe, quando a noite passar./

2. Salve Rainha mãe de Deus,/ És auxilio dos 
cristãos,/ Oh mãe clemente, mãe piedosa,/ 
Doce Virgem Maria.

A. Preparemos os nossos corações para 
recebermos e acolhermos a bênção de Deus 
que nos ama, nos chama e nos envia em 
missão. Cantemos:

9. BÊNÇÃO FINAL E ENVIO
(Se este momento vocacional se realiza em 
uma adoração eucarística, o presidente dá a 
bênção com o Santíssimo Sacramento).

1. Desde o ventre da minha mãe/ Já me 
conhecia/ Antes que eu nascesse/ Jesus me 
escolheu/ Hoje a minha vida/ É para o seu 
louvor/ Sigo anunciando o seu eterno amor.

COMISSÃO DIOCESANA DE LITURGIA - Equipe de Redação ABC Litúrgico - Praça do Carmo, 36 - 09010-020 - Santo André / SP
Responsável: Pe. Guilherme Franco Octaviano - Revisão: Mário Gurgel - Ilustrações: Antônio de P. Luz - Diagramação: Fábio 
Crepaldi - Cantos: Setor Música - Jornalista Responsável: Fábio Sales (MTB 59633) - Contato: abcliturgico@diocesesa.org.br

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

Aonde mandar eu irei/ Seu amor eu não 
posso ocultar/ Quero anunciar, para o 
mundo ouvir/ Que Jesus é o nosso Salvador 
(2x)

2. Grato eu estou Senhor/ Porque me confiaste/ 
A missão de proclamar o seu eterno amor/ 
Mesmo sendo tão pequeno/ Me deste 
autoridade/ De em seu nome anunciar/ A 
paz e a liberdade

P. Peçamos a bênção de Deus sobre todos os 
nossos jovens missionários e que a Trindade 
Santa fortaleça cada um de nós na missão de 
evangelizar. Rezemos juntos: 

Pai-nosso... Ave Maria e um Glória ao Pai.

P. Lembremos também que a Igreja no Brasil 
está vivendo a Campanha Missionária, 
portanto, concluímos a nossa Hora Santa com 
a oração do mês missionário:

T. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte 
transbordante da missão, ajuda-nos a 
compreender que a vida é missão, dom e 
compromisso. Que Maria, nossa intercessora 
na cidade, no campo, na Amazônia e em 
toda parte, ajude, cada um de nós, a ser 
testemunhas proféticas do Evangelho, numa 
Igreja sinodal e em estado permanente de 
missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
Amém.
T. Amém!

P. Que Deus nos abençoe, proteja e nos 
guarde. Em Nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

P. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Para sempre seja louvado!

BENÇÃO E ENVIO


