
RITOS INICIAIS

HORA SANTA VOCACIONAL
“Senhor, que eu não torne a voar 

colado à terra! que eu eSteja Sempre 
iluminado peloS raioS do divino Sol - 
criSto - na eucariStia! que o meu voo 

não Se interrompa enquanto não 
alcançar o deScanSo do teu coração!” 

(São JoSemaría eScrivá)

 

a. irmãos e irmãs, reunidos em nome de cristo, 
somos corpo do Senhor. Somos convidados 
a adorá-lo e pedir que ele envie vocações à 
nossa igreja particular de Santo andré que 
vivencia o seu primeiro ano vocacional. Nossa 
primeira vocação é a santidade, não podemos 
pensar numa santidade só de palavras, ou, 
como o papa Francisco nos recomenda, não 
podemos viver uma santidade de pietismo e 
mais, a carteira de identidade dos cristãos é 
o conjunto das bem aventuranças, assim a 
santidade tem que ser expressada na vida, 
como estilo de vida, modo de viver, como 
diz Pe. Zezinho, viver como Jesus viveu. Toda 
a igreja precisa responder ao chamado do 
Senhor à santidade, pois devemos ser santos 
como o nosso Pai é santo (Lv. 19, 2) e junto 
a esse pedido, devemos ser misericordiosos 
como o Pai é misericordioso (Lc. 6, 36). 
Santidade e misericórdia, devem ser os dois 
braços dos cristãos.

ANO VOCACIONAL DIOCESANO
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. Vem e eu mostrarei que o meu caminho 

te leva ao Pai. / Guiarei os passos teus 
e junto a ti hei de seguir / sim, eu irei 
e saberei como chegar ao fim. / De 
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei 
também.

2. Vem, eu te direi o que ainda estás a 
procurar. / A verdade é como o sol e 
invadirá teu coração/ sim, eu irei e 
aprenderei minha razão de ser. / Eu creio 
em ti que crês em mim e a tua luz verei 
a luz.

3. Vem, e eu te farei da minha vida participar. 
/ Viverás em mim aqui, viver em mim é o 
bem maior / sim, eu irei e viverei a vida 
inteira assim. Eternidade é na verdade, o 
amor vivendo sempre em nós.

4. Vem, que a terra espera quem possa e 
queira realizar. / Com amor, a construção 
de um mundo novo muito melhor / sim, 
eu irei e levarei teu nome aos meus 
irmãos. Iremos nós e o teu amor vai 
construir enfim a paz.

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. a santidade deve ser trabalhada em 
consonância com a caridade, não podemos 
pensar numa vida santa dissociada da relação 
com o próximo, pois ele é o nosso campo 
de missão e a santidade precisa produzir em 
nossa sociedade uma cultura de encontro. 
mas para isso é preciso olhar para o Senhor, 
pois ele é a fonte da santidade. Pensemos 
nas atitudes de Jesus e nesse momento, ao 
meditá-las permitamos que o espírito Santo 
as fecunde dentro de nós.

3. CANTO: Sequência de Pentecostes
refrão: espírito de deus, enviai dos céus 
um raio de luz!
1. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações 

vossos sete dons. Consolo que acalma, 
hóspede da alma, doce alívio, vinde!

2. No labor descanso, na aflição remanso, no 
calor aragem. Sem a luz que acode, nada 
o homem pode, nenhum bem há nele.

3. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o 
doente. Dobrai o que é duro, guiai no 
escuro, o frio aquecei.

4. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, 
vossos sete dons. Dai em prêmio ao forte 
uma santa morte, alegria eterna! Enchei, luz 
bendita, chama que crepita, o íntimo de nós!

[momento de silêncio e oração]

L1. Tu queres pisar sobre as pegadas 
de Cristo, vestir-te com as suas vestes, 
identificar-te com Jesus. Pois bem, que a tua 
fé seja operativa e sacrificada, com atos de 
serviço, lançando fora o que estorva.
refrão: te amarei Senhor, te amarei Senhor, 
eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti.

[momento de silêncio e oração]

L2. A santidade não tem a rigidez de uma 
regra, ela sabe sorrir, ceder, esperar. É vida: 
vida sobrenatural. Ser santo não é fácil, 
mas também não é difícil. Ser santo é ser 
bom cristão: parecer-se com Cristo. Aquele 
que mais se parece com Cristo, esse é mais 
cristão, mais de Cristo, mais santo.

refrão: te amarei Senhor, te amarei Senhor, 
eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti.

[momento de silêncio e oração]

L3. Fomenta o teu espírito de mortificação 
nos detalhes de caridade, com ânsias de 
tornar amável a todos os caminhos de 
santidade no meio do mundo: às vezes, um 
sorriso pode ser a melhor prova do espírito 
de penitência.
refrão: te amarei Senhor, te amarei Senhor, eu 
só encontro a paz e alegria bem perto de ti.

[momento de silêncio e oração]

4. CANTO: Que santidade de vida!
Que santidade de vida.
Que homens devemos ser!
Pois se tudo no céu e na terra
senhor chamará
Que respeito para com Deus!
Que luta devemos travar!
No novo céu e na nova terra
iremos morar
Somos senhor tua igreja
que aguarda e apressa tua vinda
gloriosa
que o senhor nos encontre em paz
puros e santos(2x)
Que é feito da sua promessa?
perguntam e zobam de Deus
Mas o Senhor virá
ele não tardará
que eu seja santo, santo, santo
pois Deus é santo, santo, santo
que a santidade da minha vida
apresse o senhor
e ele logo virá

a. o salmo primeiro relata que feliz é o 
homem ou a mulher que não procede 
conforme o conselho dos ímpios. Nas 
leituras a seguir veremos uma necessidade 
e como ela deve ser atendida: “sede santos’ 
é o pedido e as bem-aventuranças são a 
forma de cumprir. ouçamos:

RECORDAÇÃO DA VIDA

DEUS NOS FALA



8. PRECES DA COMUNIDADE
P. Rezemos ao Senhor, fonte de santidade, 
que nos ouça compassivamente:

L2. Pelas Igrejas do mundo inteiro, para que, 
vivendo atentas à voz do Espírito, sejam 
santas em todos os seus filhos, oremos.
T. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
L3. Pelos jovens a quem o Senhor chama 
a segui-Lo, para que, a exemplo de São 
Francisco de Assis, imitem fielmente a 
Cristo pobre, oremos.
T. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
L1. Pelas mulheres que servem a Igreja, 
para que, a exemplo de Santa Terezinha do 
menino Jesus, busquem com ardor os bens 
eternos, oremos.
T. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
L2. Por todos nós, chamados à santidade, 
para que, a exemplo de São João Paulo II, 
vivamos a Páscoa do Senhor ressuscitado, 
oremos.
T. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
L3. Por nossa diocese de Santo André, 
rezemos juntos a oração do ano vocacional 
diocesano: Jesus, mestre divino, que 
chamastes os apóstolos a vos seguirem, 
continuai a passar 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 humanidade. 
T. Amém.

P. Deus Pai todo-poderoso, que na vida 
dos Santos nos dais um exemplo e na 
comunhão com eles uma família, fazei-nos 
vencer o bom combate e com eles receber 
a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. 
T. Amém.

a. ouve mãe de Deus, nossa oração, 
sede em nosso favor ó virgem Soberana. 
Nesse tempo difícil que vivemos, somos 

5. PRIMEIRA LEITURA (Lv. 19, 1-5)
L1. Leitura do livro do Levítico.
O Senhor disse a Moisés: “Dirás a toda a 
assembleia de Israel o seguinte: Sede santos, 
porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. 
Cada um de vós respeite a sua mãe e o seu 
pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o 
Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para 
os ídolos, e não façais para vós deuses de 
metal fundido. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO
(a escolha do grupo de canto)

7. EVANGELHO (mt 5, 1-12)
P. O Senhor esteja convosco
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu 
à montanha. Sentou-se e seus discípulos 
aproximaram-se dele. Então, abriu a 
boca e lhes ensinava, dizendo: “Bem-
aventurados os que têm um coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos Céus! 
Bem-aventurados os que choram, porque 
serão consolados! Bem-aventurados os 
mansos, porque possuirão a terra! Bem-
aventurados os que têm fome e sede de 
justiça, porque serão saciados! Bem-
aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia! Bem-aventurados 
os puros de coração, porque verão Deus! 
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão 
chamados filhos de Deus! Bem-aventurados 
os que são perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos Céus! Bem-
aventurados sereis quando vos caluniarem, 
quando vos perseguirem e disserem 
falsamente todo o mal contra vós por causa 
de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será 
grande a vossa recompensa nos céus, pois 
assim perseguiram os profetas que vieram 
antes de vós. Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.
(momento de silêncio e contemplação.)

MOMENTO MARIANO



convidados a nos segurar em maria com 
confiança filial, pedindo que ela nos guarde 
nas pregas de seu manto. rogando nesse 
dia, a virgem do carmo, peçamos a ela que 
nos faça imitadores de seu filho, pois ela é a 
virgem imaculada concebida sem pecado.

rezemos diante do Senhor uma dezena do 
terço, pois ela roga por nós agora e na hora 
de nossa morte. 

9. CANTO: Salve Rainha
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.
Salve Rainha mãe de Deus,
És auxílio dos cristãos,
Oh mãe clemente, mãe piedosa,
Doce Virgem Maria.

T. Suplicantes vos rogamos, Senhor Deus, 
que concedais a vossos servos lograr 
perpétua saúde do corpo e da alma, e que, 
pela intercessão gloriosa da bem-aventurada 
sempre Virgem Maria, sejamos livres da 
presente tristeza e gozemos da eterna 
alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

a. Para sermos santos devemos viver as 
bem aventuranças. Fortalecidos no Senhor 
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e cheios de esperança vamos ao encontro 
dos irmãos, claro, da maneira que agora 
nos é possível, seja numa mensagem, numa 
ligação, se você pode, faça as compras no 
supermercado para alguém, peça ao espírito 
que lhe inspire e mostre as jeitos possíveis 
de exercer a sua vocação à santidade.

10. BÊNÇÃO FINAL E ENVIO
(se esse momento ocorreu na presença 
do Santíssimo Sacramento, a bênção 
segue conforme rito da Santa igreja para 
momentos devoção eucarística iniciando 
com o Tão Sublime Sacramento. Se não, 
segue-se conforme abaixo.)

C. (todos traçam o sinal da cruz sobre si) 
O Senhor nos abençoe e nos livre de todo 
mal e nos conduza a vida eterna.
T. Amém.
C. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Para sempre seja louvado.

11. CANTO: Um novo caminho
1. Hoje / o mundo oferece caminhos demais: 

/ você chora, você ri, nem sempre é feliz, 
/ é feliz. / O mundo não te satisfaz, / pois 
sua alma é grande demais. / Só Deus pode 
enchê-la, pode enchê-la!

hoje seus passos / se perdem na estrada. 
/ nem sempre você tem chegada (o que 
fazer). / entregue o seu caminho a deus (3x).
2. Pois Ele quer transformar sua vida. / 

Alegria e paz encontrarás, quando nEle se 
apoiar. Hoje seus passos / se perdem na 
estrada. / Nem sempre você tem chegada 
(o que fazer). / Entregue o seu caminho a 
Deus (3x).

BENÇÃO E ENVIO


