
HORA SANTA VOCACIONAL 
“Eu te louvo, ó Pai” (Mt 11, 25)

 

A. Queridos irmãos, reunimo-nos hoje 
nesta Hora Santa Vocacional para bendizer 
a Deus pelos inúmeros frutos do Ano 
Vocacional Diocesano, que se encerrará 
na próxima Quinta-feira Santa. A proposta 
deste abençoado e intenso ano de reflexão e 
oração pelas vocações nasceu do desejo em 
fazer cumprir aquilo que o próprio Senhor 
Jesus nos ensinou que se pedíssemos com 
fé, receberíamos. Assim, ao finalizar este 
Ano Vocacional, nós queremos encerrar, tal 
qual começamos: aos pés de Jesus, o Bom 
Pastor. Com o coração exultante em alegria, 
vamos juntos louvar a Deus, agradecendo a 
solicitude e comunhão entre fiéis e pastores. 
Cantemos:

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.

1. CANTO DE ABERTURA
1. Antes que te formastes dentro do ventre 

de tua mãe. Antes que tu nascestes, te 
conhecia, te consagrei. Para ser meu profeta 
entre as nações eu te escolhi. Irás onde 
enviar-te, o que te mando proclamarás.

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? Tenho 
que andar, tenho que lutar! Ai de mim se não 
o faço! Como escapar de ti, como calar, se 
tua voz arde em meu peito?
2. Não temas arriscar-te, porque contigo eu 

estarei. Não temas anunciar-me, por tua 
boca eu falarei. Entrego-te meu povo; 
vais arrancar e derrubar. Para edificares, 
destruirás e plantarás.

3. Deixa teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. 
Deixa tua casa, porque a terra gritando 
está. Nada traz contigo, pois ao teu lado eu 
estarei. É hora de lutar, porque meu povo 
sofrendo está.

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 apropriado.)

A. Aproveitemos este momento forte para 
trazer novamente ao nosso coração o 
incansável testemunho dos fiéis, leigos e 
clérigos, que, apesar dos reveses da vida, 
sobretudo a pandemia que nos assola, 
permaneceram firmes no propósito de 
rezar e refletir a necessidade de vocações 
consolidadas na Igreja.

RITOS INICIAIS

RECORDAÇÃO DA VIDA



L1. Deus da vida, da esperança e do amor, 
nós queremos te louvar pelo seu chamado 
a todos. Nós, vosso povo, queremos abrir-
nos à sua graça, com ela cooperar, para 
respondermos com generosidade sua escolha 
amorosa. Nós vos louvamos, Senhor, pelo 
ministério de vosso Filho, Jesus Cristo, que 
nos revela com sinceridade as Escrituras e 
nos dá a conhecer as profundezas de Sua 
bondade e misericórdia.

(Refrão)

T. Aonde mandar eu irei. / Teu amor eu não 
posso ocultar. / Quero anunciar / para o 
mundo ouvir / que Jesus é o nosso Salvador.

[momento de silêncio e oração]

L2. Deus de ternura e misericórdia, louvamos a 
inspiração que destes, por meio de teu Espírito 
Santo, para que nossa diocese celebrasse o 
Ano Vocacional Diocesano. Agradecemos, 
bondoso Deus, sua providência em ensinar-
nos, através deste ano especial, a acolher o 
teu chamado.

(Refrão)

T. Aonde mandar eu irei. / Teu amor eu não 
posso ocultar. / Quero anunciar / para o 
mundo ouvir / que Jesus é o nosso Salvador.

[momento de silêncio e oração]

L1. Senhor da messe, vos louvamos também 
por seu amparo diante das muitas atividades 
que desempenhamos ao longo deste Ano 
Vocacional. Senhor, os planos iniciais se 
viram interrompidos pela atual pandemia, 
mas confiantes na sua infinita misericórdia, 
sentimos sua assistência num momento que 
precisou de soluções criativas. Agradecemos, 
Senhor, sua bondade em permitir que, apesar 
das dificuldades, ainda celebrássemos este 
ano tão especial.

(Refrão)

T. Aonde mandar eu irei. / Teu amor eu não 
posso ocultar. / Quero anunciar / para o 
mundo ouvir / que Jesus é o nosso Salvador.

[momento de silêncio e oração]

L2. Pastor do Rebanho, agradecemos por 
sua resposta fiel às suplicas sinceras de 
todo povo cristão neste Ano Vocacional. Já 
sentimentos brotar em nossas comunidades 
e em nós uma cultura vocacional, onde todos 
se sintam responsáveis por cultivar, incentivar 
e gastar-se em prol as inúmeras vocações. 
Agradecemos, ainda, Senhor, por todos os 
irmãos que já responderam positivamente 
ao Seu chamado e abraçaram um específico 
estado de vida em tua Igreja.

(Refrão)

T. Aonde mandar eu irei. / Teu amor eu não 
posso ocultar. / Quero anunciar / para o 
mundo ouvir / que Jesus é o nosso Salvador.

[momento de silêncio e oração]

3. Canto
1. Um dia escutei teu chamado, divino 

recado, / batendo no coração. Deixei deste 
mundo as / promessas e fui bem depressa 
no rumo da tua /mão.

Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, 
/ meu guia, meu fim. No grito que vem do teu 
/ povo te escuto de novo chamando por mim.
2. Os anos passaram ligeiros, me fiz um 

obreiro / do Reino de paz e amor. Nos 
mares do mundo / navego e às redes me 
entrego, tornei-me teu / pescador.

3. Embora tão fraco e pequeno caminho 
sereno, / com a força que vem de ti. A cada 
momento que / passa revivo esta graça de 
ser teu sinal aqui.

A. A Palavra de Deus é viva e eficaz, nos faz 
refletir sobre nossas ações, sobre a nossa 
forma de pensar e de viver. Iluminados por 
esta Santa Palavra, queremos agradecer, 
com Jesus, a bondade e o amor do Pai que 
nos convida a acolher o nosso chamado. 
Ouçamos com atenção, os seus ensinamentos.

4. EVANGELHO (Mt 11,25-27)
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
T. Glória a Vós, Senhor.
P. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: “Eu 
te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque escondeste estas coisas aos sábios 
e entendidos e as revelaste aos pequeninos. 

DEUS NOS FALA



L3. Senhor Jesus, o Bom Pastor de nossas 
vidas, ao encerrar este Ano Vocacional 
Diocesano, através de nossas orações, vossa 
Igreja possa colher bons frutos. Confiantes, 
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]

6. Canto
1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu 

vou / É o Senhor que me leva a descansar / 
Junto às fontes de águas puras repousantes, 
eu vou / Minhas forças o Senhor vai animar.

Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada 
em minha vida faltará (2x)
2. Nos caminhos mais seguros, junto d'Ele eu 

vou / E pra sempre o Seu nome eu honrarei 
/ Se eu encontro mil abismos nos caminhos, 
eu vou / Segurança sempre tenho em suas 
mãos.

3. No banquete em sua casa muito alegre, eu 
vou / Um lugar em Sua mesa me preparou 
/ Ele unge minha fronte e me faz ser feliz / 
E transborda a minha taça em Seu amor.

L1. Segundo um antigo costume da Igreja, o 
hino Te Deum é apropriado para render graças 
ao Senhor por seus inúmeros benefícios. Ao 
findar este Ano Vocacional, também rezemos, 
com toda a Igreja, agradecendo ao Senhor:

(Pode-se cantar alguma versão musicada ao 
invés de recitar a oração)

T. A vós, ó Deus, louvamos, / a vós, Senhor, 
cantamos. / A vós, Eterno Pai, adora toda a 
terra. / A vós cantam os anjos, os céus e seus 
poderes: / Sois Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! / Proclamam céus e terra 
a vossa imensa glória. / A vós celebra o 
coro glorioso dos Apóstolos. / Vos louva dos 
Profetas a nobre multidão / e o luminoso 
exército dos vossos santos Mártires. / A vós 
por toda a terra proclama a Santa Igreja, / 
ó Pai onipotente, de imensa majestade, / e 

Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. 
Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém 
conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém 
conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem 
o Filho o quiser revelar”. Palavra da Salvação
T. Glória a Vós, Senhor.

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

5. PRECES DA COMUNIDADE
P. Confiantes no amor misericordioso do 
Senhor, apresentemos a Ele as nossas preces.
L3. Senhor, santificai a vossa Igreja, povo 
de Deus, para que sempre possa responder 
afirmativamente com sinceridade vosso 
divino chamado, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, fortalecei a fidelidade dos bispos, 
padres e diáconos que pastoreiam nossas 
comunidades, para que nunca lhes falte a 
solicitude do rebanho que lhes foi confiado, 
nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, amparai as comunidades cristãs 
de nossa diocese que se dinamizaram para 
acompanhar, orientar e rezar pelas vocações, 
bem como os inúmeros agentes do SAV 
diocesano, que organizaram as atividades 
deste frutífero ano, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3 .  Senhor,  aumentai  o número de 
vocacionados para os diversos serviços 
eclesiais, especialmente os mais jovens, 
para que nunca falte em nosso meio pessoas 
corajosas por acolherem vosso chamado, nós 
vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
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. Durante o Ano Vocacional Diocesano, 
peregrinou por nossas paróquias o ícone de 
Jesus, o Bom Pastor. Ao contemplar Jesus, 
nossa diocese rezou e aprendeu dele as 
virtudes necessárias para sermos uma Igreja 
mais acolhedora, missionária, vocacional e, 
sobretudo, fiel ao Evangelho. Dirijamo-nos, 
então, a este incansável peregrino para que 
olhe com misericórdia por todos nós.

LOUVOR AO BOM PASTOR



adora juntamente o vosso Filho único, / Deus 
vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. / 
Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, / 
nascestes duma Virgem, a fim de nos salvar. 
/ Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, 
/ abrindo aos que têm fé dos céus o reino 
eterno. / Sentastes à direita de Deus, do 
Pai, na glória. / Nós cremos que de novo 
vireis como juiz. / Portanto, vos pedimos: 
salvai os vossos servos, / que vós, Senhor, 
remistes com sangue precioso. / Fazei-nos 
ser contados, Senhor, vos suplicamos, / em 
meio a vossos santos / na vossa eterna glória.

A. Preparemos os nossos corações para 
recebermos e acolhermos a bênção de 
Deus que nos envia para ajudar os irmãos a 
acolherem o chamado. Cantemos:

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

7. Canto
Tão sublime Sacramento adoremos neste 
altar, / pois o Antigo Testamento deu ao Novo 
o seu lugar. / Venha a fé por suplemento os 
sentidos completar. / Ao eterno Pai cantemos 
a Jesus, o redentor, / Ao Espírito exaltemos, na 
Trindade eterno amor. / Ao Deus uno e trino 
demos a alegria do louvor. / Amém!

P. Do céu lhes destes o pão.
T. Que contém todo o sabor.
P. Oremos: Senhor, que, neste admirável 
sacramento, nos deixastes o memorial de vossa 
paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal 
modo os sagrados mistérios de vosso corpo e 
sangue, que possamos experimentar sempre 
em nós o fruto de vossa redenção. Vós que 
viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.

(Segue-se a bênção do santíssimo)

P. Bendito seja Deus. T. Bendito seja Deus.
P. Bendito seja o seu santo nome.
P. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus 
e verdadeiro homem.
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P. Bendito seja o nome de Jesus.
P. Bendito seja o seu Sacratíssimo coração.
P. Bendito seja o seu preciosismo sangue.
P. Bendito seja Jesus no Santíssimo sacramento 
do altar.
P. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
P. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria 
santíssima.
P. Bendita seja sua santa e imaculada 
conceição.
P. Bendita seja sua gloriosa assunção.
P. Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe.
P. Bendito seja são José, seu castíssimo esposo.
P. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos 
seus santos.
P. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, 
dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 
Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso 
Santo Padre, o papa Francisco, sobre o nosso 
bispo, dom Pedro, sobre os nossos párocos 
e 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 os 
efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, 
este bispado, a paróquia em que habitamos, 
cada um de nós em particular e todas as 
pessoas por quem somos obrigados a rezar 
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.
T. Amém.

P. Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

BÊNÇÃO E ENVIO


