
RITOS INICIAIS

HORA SANTA VOCACIONAL
“EntrE outros bEnEfícios quE 

tEmos rEcEbido E ainda rEcEbEmos 
diariamEntE da gEnErosidadE do 
Pai dE toda misEricórdia E PElos 

quais mais tEmos quE agradEcEr ao 
glorioso Pai dE cristo, Está a nossa 
vocação quE, quanto maior E mais 

PErfEita, mais a ElE é dEvida’’. 
(Santa Clara de aSSiS)

 

a. irmãs e irmãos, que o Senhor vos dê a paz!

“A messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Pedi ao dono da messe que 
envie trabalhadores para a sua colheita’’ 
(Mt 9,37)
Inspirados por esse convite de Jesus, 
vamos confiantes pedir ao ‘’dono na 
messe’’ vocações para a Igreja, sacerdotes, 
religiosos e religiosas, leigos e leigas, 
apaixonados por Jesus Cristo e que queiram 
dispor suas vidas pela causa do Reino 
de Deus. Testemunhando com a vida e 
obras, o amor misericordioso de Deus, 

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.

preferencialmente pelos pobres, doentes, 
migrantes, desempregados, enfim todos os 
que vivem a margem da sociedade e que 
sofrem discriminação e preconceito.
Que sejamos homens de mulheres de Deus, 
numa Igreja de inclusão, casa de todos de 
acolhida, fraternidade e sororidade.

1. CANTO DE ABERTURA
Aquele que vos chamou, aquele que vos 
chamou, é fiel é fiel, fiel é aquele que vos 
chamou

2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.

3. O CHAMADO DO SENHOR
a. O evangelho segundo Marcos nos relata 
que Jesus chama a quem dele se aproxima.

L1. “Jesus saiu de novo a caminhar, quando 
veio alguém correndo...” 

L2. “Jesus, olhando-o com amor, lhe disse: 
‘só te falta uma coisa: vai, vende tudo o que 
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um 
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!’” 
(Mc 10,17.2)

T. Para seguirmos Jesus, precisamos 
nos despojar de nós mesmos e de todas 
as coisas que são obstáculos para um 
seguimento livre e consciente.

L3. Assim como Jesus chamou os discípulos 
há mais de dois mil anos, continua 
chamando homens e mulheres para estarem 
com Ele. Sua voz “vem e segue-me” ressoa 
em muitos ouvidos.



T. O chamado é gratuito, mas muitos tem 
dificuldade de ouvir e acolher, pois exige 
decisão e compromisso.

L4. O chamado é sempre novo. Quem 
é capaz de ouvir, Jesus com um coração 
despojado e agradecido.

4. CANTO
Se ouvires a voz do vento
Chamando sem cessar
Se ouvires a voz do tempo
Mandando esperar.

a decisão é tua
a decisão é tua
são muitos os convidados
quase ninguém tem tempo

Se ouvires a voz de Deus
Chamando sem cessar
Se ouvires a voz do mundo
Querendo te enganar

O trigo já se perdeu
Cresceu, ninguém colheu
E o mundo passando fome
De paz, de pão e de Deus.

5. MENSAGEM DO PAPA
a. Papa Francisco, o profeta do nosso 
tempo, nos ajuda a meditar, aprofundar 
o sentido da vocação cristã. Ouçamos e 
meditemos sua mensagem:

Vocação não é um peso!
L1. Vocação não é um peso em nossas 
costas. O convite do Senhor não é uma 
interferência de Deus na nossa liberdade; 
não é uma jaula que nos aprisiona. Pelo 
contrário, é a iniciativa amorosa com que 
Deus vem ao nosso encontro e nos convida 
a entrar num grande projeto, do qual nos 
quer participantes.

Silêncio

Xô, inércia!
L2. O desejo de Deus é que a nossa vida 
não se torne banal, não se deixe arrastar 
pela inércia dos hábitos de todos os dias, 
nem permaneça parada diante das opções 
que poderiam dar significado à nossa 
existência. A vocação é um convite a não 
ficar parado, mas para seguir Jesus pelo 
caminho que Ele pensou para nós.

Silêncio

Ousadia e alegria
L3. Abraçar o projeto de Deus requer a 
coragem de arriscar uma escolha. Para 
aceitar o chamado do Senhor, é preciso 
deixar-se envolver totalmente e correr o 
risco de enfrentar um desafio inédito. É 
preciso deixar tudo o que poderia nos 
manter amarrados, impedindo-nos de fazer 
uma escolha definitiva. É preciso audácia 
para descobrir o projeto que Deus tem para 
a nossa vida. Não há alegria maior do que 
arriscar a vida pelo Senhor!

Silêncio

Não sejam surdos!
L1. A vocação nos faz portadores de uma 
promessa de bem, amor e justiça para 
toda a sociedade, que precisa de cristãos 
corajosos, testemunhas autênticas do Reino 
de Deus. Por isso, não sejam surdos ao 
chamado do Senhor! Se Ele te chama, não 
se oponha e confie n’Ele. Não se deixe 
contagiar pelo medo que nos paralisa. 
Lembre-se que o Senhor promete a alegria 
de uma vida nova àqueles que O seguem, 
que enche o coração e anima o caminho.

Silêncio

Precisamos olhar para Maria
L2. Na história daquela jovem, a vocação 
foi uma promessa e, simultaneamente, um 
risco. A sua missão não foi fácil, mas Ela 
não permitiu que o medo a vencesse. O SIM 
de Maria é de quem quer comprometer-se 
e arriscar-se, de quem quer apostar tudo, 

RECORDAÇÃO DA VIDA



Nova a todos, faça de nossas comunidades 
sinais visíveis da sua presença no mundo. 
Rezemos
T. Senhor, ouvi-nos

L2. Cristo, que continua chamando os jovens 
para a messe, dai-lhes a capacidade de 
renúncia, abertura de coração e disposição 
para uma resposta livre e consciente do 
chamado. Rezemos.

L3. Cristo, ilumine com tua luz todos os 
que vivem distantes de Ti e não conseguem 
ouvir tua voz. Rezemos:

L1. Cristo, que vieste para evangelizar os 
pobres, anunciar a redenção dos cativos e 
pregar um tempo de graça, fazei crescer a 
vossa Igreja para que abrace as pessoas de 
todas as línguas e nações. Rezemos

L2. Cristo, dai-nos um coração reto e 
sincero para escutar a vossa palavra e fazei 
que apareçam em nós e no mundo frutos 
mais abundantes de santidade. Rezemos.

Preces Espontâneas

P. Recolhamos nossas preces e pedidos, 
rezando a oração que o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...

8. CÂNTICO DE MARIA
a. Maria soube viver seu sim a deus, com 
toda disponibilidade e entrega. Com ela, 
rezemos:

T. O Senhor fez em mim maravilhas, santo 
é seu nome!
L1. A minha alma engrandece ao Senhor 
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu 
Salvador;
L2. pois ele viu a pequenez de sua serva, 
desde agora as gerações hão de chamar-me 
de bendita.
T. O Senhor fez em mim maravilhas, santo 
é seu nome!

que confia sem exigir garantia. Maria teve, 
sem dúvida, uma missão difícil, mas as 
dificuldades não foram motivo para dizer 
“não”.

Canto: 
Eis-me aqui, ó deus! Eis-me aqui, ó deus! 
Para fazer a tua vontade: eis-me aqui, ó 
deus!

a. após meditarmos os ensinamentos do 
Papa Francisco, vamos ouvir a Palavra de 
deus, fonte da nossa espiritualidade e do 
nosso chamado.

6. EVANGELHO (Jo 1, 35-38)
P. Do Evangelho de João.
No dia seguinte, João aí estava de novo, 
com dois discípulos. Vendo Jesus que ia 
passando, apontou “Eis o Cordeiro de 
Deus’’ Ouvindo essas palavras, os dois 
discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se 
para trás e vendo que o seguiam perguntou: 
‘’O que vocês estão procurando? ‘’eles 
disseram: ‘’. Rabi (que quer dizer mestre), 
onde moras? Jesus respondeu: “Venham e 
vocês verão. Então eles foram e viram onde 
Jesus morava. E começaram a viver com ele 
naquele dia. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

Silêncio
(Partilha do evangelho proclamado)

Canto:
senhor, chamaste-me aqui estou!
chamaste-me aqui estou! ô, ô, ô
chamaste-me aqui estou!

7. PRECES DA COMUNIDADE
P. Peçamos ao Senhor que desperte em nós 
o desejo de segui-lo mais de perto. Como 
discípulos e discípulas a serviço do Reino 
de Deus.

L1. Cristo, chamastes os discípulos para 
formarem comunidade e anunciarem a Boa 

MOMENTO MARIANO

DEUS NOS FALA



L1. O Poderoso fez por mim maravilhas e 
Santo é o seu nome! Seu amor, de geração 
em geração, chega a todos que o respeitam;
L2. demonstrou o poder de seu braço, 
dispersou os orgulhosos; derrubou os 
poderosos de seus tronos e os humildes 
exaltou;
T. O Senhor fez em mim maravilhas, santo 
é seu nome!
L1. De bens saciou os famintos, e despediu, 
sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu 
servidor, fiel ao seu amor,
L2. como havia prometido aos nossos pais, 
em favor de Abraão e de seus filhos, para 
sempre.
T. O Senhor fez em mim maravilhas, santo 
é seu nome!

P. Senhor, olhai para a vossa família aqui 
reunida. Que o Espírito Santo nos ilumine 
e nos ensine a verdade completa da tua 
revelação. Dá-nos a unidade de todos os 
discípulos e discípulas de Jesus, como ele 
desejou. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
T. Amém

T. Ave Maria...

9. ORAÇÃO VOCACIONAL
(Oração de São Paulo Vi)

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. 
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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 toda a humanidade. Amém!

10. CANTO FINAL:
Tu te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu te siga

senhor, tu me olhaste nos olhos
a sorrir, pronunciaste meu nome
lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a ti, buscarei outro mar

Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
Somente redes e o meu trabalho

Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almejas, seguir amando

Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo que assim me chamas

11. ENCERRAMENTO
P. Que Deus nos abençoe, proteja e 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


