
RITOS INICIAIS

HORA SANTA VOCACIONAL

NATAL DO SENHOR
 

 

A. Amados irmãos, aproxima-se a festa da maior visita que 
a humanidade recebeu: a visita do Filho de Deus. Nossa 
Senhora tornou o nosso irmão o Senhor da Majestade. Isto 
aconteceu porque Deus é amor e ama profundamente a 
humanidade. Deus, ao fazer-Se gente, pessoa humana, 
nascendo como criança, escolhendo ter um pai e uma 
mãe, revelou que é apaixonado pela humanidade. Esta 
visita de Deus revela a grandeza e a dignidade de cada 
pessoa humana, criada à imagem e semelhança do 
Criador. A visita de Deus, em Jesus de Nazaré, aproximou 
o céu e a terra. Deus fez morada entre nós. Por isso, Jesus 
disse: “O Reino de Deus está entre vós”. É Deus-conosco, 
Emanuel. Nossa casa se transformou em casa de Deus 
porque Deus veio habitar entre nós. Como podemos 
corresponder a tão grande amor? Seguindo o seu 
ensinamento e prática de vida, cada um de nós segundo 
a vocação que nos foi confiada: sair, visitar, anunciar a 
alegria e o amor de Deus, nessa terra de missão. Nesse 
Hora Santa do Natal do Senhor queremos, a exemplo 
da Sagrada Família de Nazaré sermos firmes em nossa 
missão. Iniciemos este momento de Adoração cantando:

1. CANTO DE ABERTURA
Sagrada Família de Nazaré,/ Maria, Jesus e José, / modelo 
perfeito de doação, / ajude as famílias em sua missão. 
1. A minha missão é gerar nova vida, / viver o perdão e 

amar sem medida, / partilhar a vida e repartir o pão:/ 
um par de alianças num só coração.

2. Do ventre materno por amor nasci, / nos braços 
paternos andei e cresci, / no beijo e abraços e no aperto 
de mão, /revivo a origem da minha missão.

3. Família é festa, comunhão e amor, /imagem humana 
de Deus criador: /recriando a vida e vivendo a paixão, 
/ unida pra sempre na mesma missão.

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.

4. Há vidas morrendo antes de nascer! / Mulheres e 
homens precisam saber / brincar de criança, de jovem 
e velho, / servindo à vida, à luz do Evangelho.

5. Família é a fonte da fraternidade, / é porta aberta ao 
amor de verdade. / No berço da vida se aprende a 
lição:/ amores de todos na mesma missão!

6. Ao pai que a vida por amor me deu, / à mãe que em 
dores já me concebeu, / ao filho que trago no meu 
coração, / oferto contente a minha oração!

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. No princípio era Palavra e a Palavra se encarnou e 
nós vimos sua glória, seu amor nos libertou! Ouçamos 
a Palavra que nos apresenta o amor de Deus encarnado 
no meio de nós:  

3. PRIMEIRA LEITURA (Is 11,1-10)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Eis o que diz o Senhor Deus: Nascerá uma haste do tronco 
de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma 
flor; sobre ele repousará o espírito do Senhor: espírito 
de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e 
fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus; no temor 
do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas 
aparências que vê nem decidirá somente por ouvir dizer; 
mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa 
para os homens pacíficos; fustigará a terra com a força 
de sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios.  
Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com 
a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos 
e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito; o bezerro e 
o leão pastarão lado a lado, e até mesmo uma criança 
poderá tangê-los.  A vaca e o urso pastarão lado a lado, 
enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá 
palha como o boi; a criança de peito vai brincar em cima 
do buraco da cobra venenosa; e o menino desmamado 
não temerá pôr a mão na toca da serpente.  Não haverá 
danos nem mortes por todo o meu santo monte: a terra 
estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que 
cobrem o mar.  Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá 
como um sinal entre os povos; hão de buscá-la as nações, 
e gloriosa será a sua morada.  Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

A PALAVRA SE ENCARNOU



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

4. CÂNTICO
Da cepa brotou a rama, / da rama brotou a flor. / Da 
flor nasceu Maria; / de Maria, o Salvador.
1. O Espírito de Deus sobre ele pousará; / de saber, 

de entendimento este Espírito será. / De conselho e 
fortaleza, de ciência e de temor. / Achará sua alegria 
no temor do seu Senhor.

2. Não será pela ilusão do olhar, do ouvir falar, / que ele 
irá julgar os homens, como é praxe acontecer... / Mas 
os pobres desta terra com justiça julgará / e dos fracos 
o direito ele é quem defenderá.

3. A palavra de sua boca ferirá o violento / e o sopro de 
seus lábios matará o avarento... / A justiça é o cinto 
que circunda a sua cintura /e o manto da lealdade é a 
sua vestidura.

4. Neste dia, neste dia, o incrível, verdadeiro, / coisa que 
nunca se viu, morar lobo com cordeiro; / a comer do 
mesmo pasto tigre, boi, burro e leão, / por um menino 
guiados, se confraternizarão.

5. PRECES DA COMUNIDADE
Confiantes no Senhor que nos ama e escuta nossa oração, 
rezemos:
L. Abençoai, Senhor, o Santo Padre, os bispos e 
presbíteros da vossa Igreja. Sustentai suas vidas entregues 
ao serviço do povo de Deus. Que se santifiquem cada 
vez mais na pregação da Palavra, no pastoreio dos fieis 
e na celebração do culto divino. Nós vos pedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus.

L. Iluminai, Senhor, esta comunidade, para que se 
conscientize da importância da Pastoral Vocacional. 
Que ela se dedique a promover uma cultura vocacional 
em todos os ambientes, auxiliando os jovens a procurar, 
discernir e perseverar no chamado de Deus para suas 
vidas. Nós vos pedimos:  
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Deus Pai, fazei que as famílias se abram à presença 
de Deus na própria vida, glorificando-o sempre e 
oferecendo- lhe os humildes frutos do trabalho e do nosso 
empenho cotidiano. Nós vos pedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, nós vos pedimos por todos os consagrados, que 
sejam presença viva de Cristo nas comunidades e sirvam 
sempre com caridade aqueles que mais necessitam de 
Vosso amor. Nós vos pedimos: 
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, que se revigore em nós a graça dos sacramentos 
do Batismo e da Crisma e nos tornemos testemunhas 
fiéis e comprometidas com a Evangelização, sendo 
“verdadeiros sujeitos eclesiais” para a construção de 
uma sociedade justa e solidária, na perspectiva de vosso 
Reino. Nós vos pedimos:  
T. Vinde, Senhor Jesus.
L. Senhor, que neste Ano Vocacional Diocesano, 
através de nossas orações, possamos colher bons frutos. 
Confiantes, rezemos juntos:
T. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar 
em nossos ouvidos teu forte e suave convite: "Vem e 
segue-me". Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 

para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca 
por falta de operários. Desperta nossas comunidades 
para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece 
os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada 
e religiosa. Senhor, que a messe não se perca por falta 
de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, 
padres, consagrados e leigos. Dá perseverança aos nossos 
seminaristas e vocacionados. Desperta o coração de 
nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 
Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para 
o serviço do teu povo. Maria, mãe da Igreja, modelo dos 
seguidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim.
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. Chegando ao fim desta Hora Santa, queremos pedir a 
bênção de Deus sobre nós. Que confiantes na vida nova, 
deixe-mo-nos, então, invadir pela alegria e esperança do 
nascimento do Salvador. Vamos ao encontro dEle como 
foram os pastores para encontrá-Lo e anunciar a todos o 
seu amor salvador.

P. Retornemos aos nossos lares fortalecidos na esperança. 
T. O Senhor Jesus nos acolheu. O Senhor Jesus nos 
fortaleceu. 
P. Aguardemos o Senhor que vem. Vivamos em paz com 
todos. Sejamos testemunhas da esperança. 
T. O Senhor Jesus nos acolheu. O Senhor Jesus nos 
fortaleceu. O Senhor Jesus nos envia em missão. 
P. Sagrada Família, modelo de doação, ajude-nos a 
sermos fiéis à vocação para qual o Senhor nos chamou. 
T. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda pelas 
famílias e do mundo inteiro. 
P. Ave Maria cheia...      Pai Nosso...      Glória ao Pai...
P. Bendigamos ao Senhor. 
T. Demos graças a Deus.   
                                                                                                                                                 
(Se este momento vocacional se realiza em uma adoração 
eucarística, o presidente dá a bênção com o Santíssimo 
Sacramento.)

CANTO FINAL
1. Abre tua porta, que alguém está batendo. / Abre tua 

porta, que alguém está nascendo. / É Jesus que vem a 
ti.

Por que não respondes? / Por que tu te escondes? / 
Impedes Jesus de renascer! (2x)
2. Tira este manto que veste o velho homem. / Tira da 

vida ideais que te consomem. / Abre a porta pra Jesus.
3. Quando acolheres idosos e crianças / para cobri-los 

de paz e esperança, / é Jesus que vem a ti.

FORTALECIDOS NA ESPERANÇA
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