
RITOS INICIAIS

HORA SANTA VOCACIONAL
“Na alegria do coração purificado, nos 

preparamos à Páscoa do Senhor”

 

A. Irmãos e irmãs, reunimo-nos hoje para 
um momento de oração e meditação por 
todas as vocações. Estamos vivenciando a 
quaresma, o tempo da graça de Deus que 
nos ajuda e nos prepara para a celebração 
pascal da vitória de Jesus, nosso cordeiro 
imolado, sobre o pecado e a morte. Para 
que a Páscoa de Cristo produza frutos tão 
abundantes em nós é necessário purificar 
o coração com contrição. Assim, todos 
os batizados são chamados por Deus à 
santidade. Iniciemos esse momento orante, 
com a fé no Deus que nos perdoa e nos ama.

1. CANTO DE ABERTURA
1. Senhor, quem entrará no santuário pra 

Te louvar?:/ Quem tem as mãos limpas e 
o coração puro, / Quem não é vaidoso e 
sabe amar.

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra 
Te louvar.:/ Ó, dá-me mãos limpas, e 
um coração puro, / Arranca a vaidade, 
ensina-me amar.

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra Te 
louvar.: / Teu sangue me lava, Teu fogo me 
queima, / O Espírito Santo inunda meu ser.
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2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula 
de alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja 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. A quaresma é o tempo privilegiado 
da graça de Deus que nos insere na 
dinâmica pascal. São vários dias de 
preparação intensa. Queremos à luz de 
nossas prioridades pastorais, acolhida 
e missão, rezar pedindo ao Senhor que 
faça nossas comunidades cada vez mais 
sensíveis ao chamado de Deus, que nos 
inspira a ver, sentir compaixão e cuidar 
dos irmãos.

L1. A quaresma tem três palavras-chave, que 
exprimem bem sua forma. São elas: jejum, 
esmola e oração. Todo cristão é convidado 
a intensificar esses três aspectos da vida de 
fé para preparar melhor o coração. Vamos 
refletir juntos como podemos ser mais 
missionários e acolhedores se praticarmos 
esses exercícios.

(Refrão)
T. Senhor, eis aqui o teu povo
Que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado,
Porém é maior o Teu coração!

[momento de silêncio e oração]
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L2. O jejum não é simplesmente o 
exercício de restringir algo do cotidiano. 
Está mais ligado ao cuidado com àquela 
errônea ideia de que a finalidade de tudo é 
a vontade pessoal. Privar-se, por exemplo, 
de um alimento ajuda o cristão a lembrar 
que sem a graça de Deus, que não nos é 
dada porque merecemos, nada seríamos. 
Assim, com a prática do jejum, abrimos 
o coração para acolher àqueles aos quais 
o Senhor nos enviar como missionários. 
Com o coração contrito, peçamos que ele 
nos ajude a viver nossa vocação batismal 
com humildade.

(Refrão)
T. Senhor, eis aqui o teu povo
Que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado,
Porém é maior o Teu coração!

[momento de silêncio e oração]

L1. O segundo exercício quaresmal é a 
esmola ou caridade, isto é, um coração 
sensível aos irmãos, “de quem olha não 
o exterior, mas é capaz de ver Cristo 
naquele que está enxergando” (Constituição 
Sinodal, 230). Ao ajudar sinceramente o 
irmão necessitado, o fiel rompe a barreira 
do egoísmo, que tanto separa nossas 
comunidades. Este é um ponto muito 
importante para a vivência quaresmal: 
com a caridade queremos nos tornar mais 
humanos, atentos às necessidades dos 
outros, superar a barreira da divisão, não 
se deixar levar por intrigas nem desavenças 
ideológicas. Se assim o fizermos, seremos 
uma Igreja mais acolhedora e missionária.

(Refrão)
T. Senhor, eis aqui o teu povo
Que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado,
Porém é maior o Teu coração!

[momento de silêncio e oração]

L2. Por fim, a oração é o exercício 
quaresmal que dá sentido às outras 
dimensões. Sem a oração, o jejum vira 
dieta e a caridade torna-se filantropia. A 
oração é vista aqui como intimidade, como 

experiência direta com Deus, através de 
sua Palavra e seus Sacramentos. Abramos 
o nosso coração à ação de Deus, para que 
em nós ele realize diversos frutos, inclusive 
a nossa conversão. Saibamos acolher e sair 
em missão porque de fato nos sentimos 
chamados por Deus a viver nossa vocação 
à santidade!

(Refrão)
T. Senhor, eis aqui o teu povo
Que vem implorar teu perdão.
É grande o nosso pecado,
Porém é maior o Teu coração!

[momento de silêncio e oração]

3. Canto:
1. Conheço um coração tão manso, humilde 

e sereno / Que louva ao Pai por revelar 
seu nome aos pequenos / Que tem o dom 
de amar, que sabe perdoar / E deu a vida 
para nos salvar!

Jesus, manda Teu Espírito
Para transformar meu coração (2x)
2. Às vezes no meu peito bate um coração 

de pedra / Magoado, frio, sem vida, aqui 
dentro ele me aperta / Não quer saber 
de amar, nem sabe perdoar / Quer tudo 
e não sabe partilhar.

3. Lava, purifica e restaura-me de novo / 
Serás o nosso Deus e nós seremos o Seu 
povo / Derrama sobre nós, a água do 
amor / O Espírito de Deus, nosso Senhor!

A. O período quaresmal é um forte apelo 
para ouvirmos a voz do Senhor, refleti-
la e fazer com que chegue à nossa vida 
cotidiana. Com atenção, vamos meditar:

4. EVANGELHO (Lc 15,1-7)
L2. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas.
Aproximavam-se de Jesus todos os 
publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os 
fariseus e os escribas o criticavam dizendo: 
“Este homem acolhe os pecadores e come 
com eles”. Jesus contou-lhes, então, esta 
parábola: “Quem de vós, se tiver cem 
ovelhas e perder uma delas, não deixa 
as noventa e nove no deserto, para ir 
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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. A Santa Virgem Maria é discípula-
missionária fiel ao plano de amor do Pai 
revelado em Jesus Cristo. Como Maria, 
precisamos ser uma Igreja disposta a 
anunciar o Evangelho, como missionários. 
Com Maria, estamos dispostos a acolher em 
nossos braços muitos dos que se encontram 
caídos pelo caminho, mortos pelo pecado, 
mas confiantes que a Ressurreição de Jesus 
garante também a ressurreição de todos. A 
Jesus, por Maria, supliquemos:

T. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe 
de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos, ó virgem 
gloriosa e bendita. Amém.

Ave-Maria...

6. CANTO
Imaculada Maria de Deus, /coração pobre, 
acolhendo Jesus! / Imaculada Maria do 
povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era Sim para a vida, / um 

coração que era Sim para o irmão, / um 
coração que era Sim para Deus, / reino 
de Deus renovando este chão!

2. Olhos abertos pra sede do povo, / passo 
bem firme que o medo desterra, / mãos 
estendidas que os tronos renegam. Reino 
de Deus que renova esta terra!

3. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: / que 
os nossos passos se tornem memória / 
do amor fiel que Maria gerou: / Reino de 
Deus atuando na História!

procurar a ovelha perdida até encontrá-la? 
E, achando-a, coloca-a sobre os ombros, 
cheio de alegria, e, voltando para casa, 
convida os amigos e os vizinhos, dizendo-
lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei 
minha ovelha que estava perdida’. Eu vos 
digo: assim também haverá maior alegria 
no céu por um só pecador que se converte 
do que por noventa e nove justos que não 
precisam de conversão.
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, purificai a vossa Igreja, Povo de 
Deus, com a realização dos seus exercícios 
quaresmais, para que com vosso Filho 
ressuscitado, possa renascer para uma vida 
nova. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, suscitai no coração dos batizados 
o sentido de pertença à Igreja, a fim de que 
sejam agentes do Reino na sociedade. Nós 
vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, olhai por nossas comunidades 
cristãs que se preparam para celebrar a 
Páscoa de vosso Filho e ajudai a todos a 
acolher o Teu chamado, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, dai ânimo aos bispos, presbíteros 
e diáconos, especialmente de nosso clero, 
para que sejam fiéis à missão de Jesus ao 
pastorar o rebanho a eles confiado. Nós 
vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, que neste Ano Vocacional 
Diocesano, através de nossas orações, 
nossa Igreja Particular colha grandiosos 
frutos vocacionais. 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, / 
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A. Bendigamos o Senhor que bondosamente 
nos encoraja a vivermos a quaresma, 
assumindo com a Igreja no Brasil a 
Campanha da Fraternidade, cujo tema 
“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso” 
nos inspiram a praticar verdadeiramente a 
espiritualidade e cultura da acolhida e a 
missão. Cantemos:

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

1. Deus de amor e de ternura, contemplamos 
/ Este mundo tão bonito que nos deste / 
Desse dom, fonte da vida, recordamos / 
Cuidadores, guardiões tu nos fizeste.

Peregrinos, aprendemos nesta estrada / 
O que o bom samaritano ensinou / Ao 
passar por uma vida ameaçada / Ele a viu, 
compadeceu-se e cuidou!
2. Toda vida é um presente e é sagrada / 

Seja humana, vegetal ou animal / É pra 
sempre ser cuidada e respeitada / Desde 
o início até seu termo natural.

3. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida 
/ Ver felizes os teus filhos, tuas filhas / 
É a justiça para todos, sem medida / É 
formarmos, no amor, bela Família!

P. Para que a Campanha da Fraternidade 
atinja seu objetivo de conscientizar a 
todos para o sentido da vida como dom e 
compromisso, rezemos juntos:
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T. Deus, nosso Pai, / fonte da vida e 
princípio do bem viver, / criastes o ser 
humano / e lhe confiastes o mundo / como 
um jardim a ser cultivado com amor. / Dai-
nos um coração acolhedor / para assumir 
a vida / como dom e compromisso. / Abri 
nossos olhos / para ver as necessidades 
dos nossos irmãos e irmãs, / sobretudo dos 
mais pobres e marginalizados. / Ensinai-
nos a sentir a verdadeira compaixão / 
expressa no cuidado fraterno, / próprio 
de quem reconhece no próximo / o rosto 
do vosso Filho. / Inspirai-nos palavras 
e ações / para sermos construtores de 
uma nova sociedade, / reconciliada no 
amor. / Dai-nos a graça de vivermos em 
comunidades eclesiais missionárias / que, 
/ compadecidas, / vejam, / se aproximem / 
e cuidem daqueles que sofrem, / a exemplo 
de Maria, / a Senhora da Conceição 
Aparecida, / e de Santa Dulce dos Pobres, 
/ anjo bom do Brasil. Amém.

Pai-nosso...

8. BÊNÇÃO E ENVIO
P. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, 
ao longo desta Quaresma, possamos 
progredir no conhecimento de Jesus Cristo 
e corresponder a seu amor por uma vida 
santa. Por Cristo, Nosso Senhor.
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. Bendigamos ao Senhor!
T. Graças a Deus!

BENÇÃO E ENVIO


