
HORA SANTA VOCACIONAL 
“Acolhendo, com esperança, 

o chamado do Senhor”

 

A. Amados irmãos e irmãs, iniciamos mais 
um ciclo em nossas vidas, com a passagem 
do ano. É o Senhor que nos provoca a viver 
o novo em nossas vidas, mesmo diante 
das adversidades. Constantemente, a fim 
de viver melhor seus desafios, a Igreja nos 
convida a rezar pelas vocações. Hoje, por 
meio do nosso Serviço Vocacional Diocesano 
que nos motiva a rezar esta hora santa, 
queremos ser sinal de animação vocacional 
em nossa comunidade. Quantos padres nossa 
comunidade paroquial já recebeu? E quantas 
vocações já enviamos para o discernimento 
vocacional? Neste encontro com o Senhor 
queremos dedicar nossas orações e preces 
à vocação ao ministério ordenado. Sem 
procurar viver a virtude da esperança em 
nossas ações, o testemunho vocacional 
perece. Com alegria de abraçar o novo de 
Deus em nossas vidas, iniciemos cantando. 

I. INÍCIO
1. Tu, te abeiraste na praia, não buscaste nem 

sábios nem ricos, somente queres que eu te siga 

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.

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. 
2. Tu sabes bem que em meu barco eu não 

tenho nem ouro nem espadas somente 
redes e o meu trabalho. 

3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço 
que a outros descanse, amor que almeja 
seguir amando. 

4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna 
de almas que esperam, bondoso amigo que 
assim me chamas. 

II. COLOCAR-SE NA PRESENÇA DO 
MESTRE
A. A esperança nos provoca a acreditar. 
Acreditar em novos caminhos e percorrê-
los. Em meio às dificuldades e sofrimentos 
do tempo presente, Deus nos alimenta, 
consola e fortifica com a esperança. Coragem 
e alegria, características de quem busca 
viver e acolher o chamado do Senhor estão 
intimamente ligadas a animação vocacional, 
que deve ser responsabilidade de todos, 
em nossa comunidade. Diante de tantas 
preces, queremos rezar incessantemente 
pelas vocações de nossa Igreja. Somos 
gratos por todas elas expressadas em nossas 
comunidades de tantas e felizes maneiras. 
Rezemos pelo nosso Papa Francisco, 
nosso bispo diocesano Dom Pedro, e pelo 
nosso padre, bem como por todo clero 
de nossa diocese, Nessa postura orante e 
contemplativa, acolhamos nosso Senhor e 
Rei, rosto da verdadeira esperança.

III. CANTO E ORAÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO 
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
1. Glória a Jesus na hóstia santa, / que se 

consagra sobre o altar, / e aos nossos olhos 
se levanta / para o Brasil abençoar. 

2. Que o Santo Sacramento, / que é o próprio 
Cristo Jesus, / seja adorado e seja amado / 
nesta Terra de Santa Cruz (2x). 

C. Graças e louvores se deem a todo 
momento. 
T. Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. 



C. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T. Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. Aleluia. 

C. Senhor Jesus, redentor do gênero humano, 
lançai sobre todos nós o vosso olhar 
esperançoso, para que o medo não nos 
paralise e nos distancie do vosso chamado. 
Desejamos de todo o coração podermos 
viver mais intimamente unidos a vós como 
esplendor de nossa existência. Amabilíssimo 
Jesus, imploramos-vos humildemente que 
façais de cada um de nós, unidos em vosso 
nome, anunciadores da Boa- Nova da 
salvação, sendo entre todos o sal da terra 
e luz no mundo. Infundi-nos, Senhor, um 
ardoroso amor por vossa Santa Igreja e que 
do mesmo modo, possam espalhar pela terra 
o inebriante perfume da santidade, com uma 
vida voltada para vós! Enfim, esperamos que, 
voltando aos seus lares possam testemunhar 
a extraordinária experiência do encontro 
convosco, razão última de nossa existência e 
alegria suprema de nossa vida. Vós que viveis 
e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.

(profundo silêncio e oração pessoal)

IV. OUVIR A VOZ DO PASTOR
A. A Sagrada Escritura, na carta de São Paulo 
aos Romanos afirma o seguinte: “A tribulação 
produz a perseverança; a perseverança, a 
fidelidade provada; e a fidelidade provada, a 
esperança. E a esperança não decepciona”. 
Tendo a compreensão de que o Senhor não 
nos decepciona, nos preparemos para ouvir 
Tua voz.

V. CANTO 
1. Eu vim para escutar / Tua palavra, / tua 

palavra, / tua palavra de amor.
2. Eu gosto de escutar / Tua palavra, / tua 

palavra, / tua palavra de amor.
3. Eu quero entender melhor / Tua palavra, / 

tua palavra, / tua palavra de amor.

VI .  LE ITURA DO LIVRO DO 
ECLESIÁSTICO (34, 9-17)
O homem que muito viajou conhece muitas 
coisas, e quem tem muita experiência fala 
com discernimento. Quem não foi provado 
conhece pouco, mas quem muito viaja 
aumenta sua habilidade. Vi muitas coisas 
em minhas viagens, e o meu conhecimento 
ultrapassa as minhas palavras. Muitas vezes 
estive em perigo de morte, mas fui salvo graças 
à minha experiência. O espírito daqueles que 
temem ao Senhor viverá, porque a esperança 

deles está em alguém que pode salvá-los. 
Quem teme ao Senhor não tem medo de 
nada e não se assusta, porque o Senhor é 
a sua esperança. Feliz aquele que teme ao 
Senhor. Em quem se apoia? Quem é que o 
sustenta? O Senhor cuida daqueles que o 
amam. Ele é escudo poderoso e sustentáculo 
forte, abrigo contra o vento sufocante e abrigo 
contra o ardor do meio-dia, proteção contra 
os obstáculos e socorro contra as quedas. 
O Senhor eleva a alma e ilumina os olhos, 
concedendo saúde, vida e bênção.

(profundo silêncio e oração pessoal)

VII. CANTO
1. Um dia escutei teu chamado, divino 

recado, batendo no coração. Deixei deste 
mundo as promessas e fui bem de pressa 
no rumo de 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 ligeiro, me fiz um obreiro 

do Reino de paz e amor. / Nos mares do 
mundo navego e as rede entrego, tornei-me 
teu pescador. 

VIII. LEITURA DA CARTA AOS 
ROMANOS (5, 1-8)
Assim, justificados pela fé, estamos em paz 
com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos 
acesso à graça, na qual nos mantemos e nos 
gloriamos, na esperança da glória de Deus. E 
não só isso. Nós nos gloriamos também nas 
tribulações, sabendo que a tribulação produz 
a perseverança, a perseverança produz 
a fidelidade comprovada, e a fidelidade 
comprovada produz a esperança. E a 
esperança não engana, pois o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado. De fato, 
quando ainda éramos fracos, Cristo, no 
momento oportuno, morreu pelos ímpios. 
Dificilmente se encontra alguém disposto 
a morrer em favor de um justo; talvez haja 
alguém que tenha coragem de morrer por um 
homem de bem. Mas Deus demonstra seu 
amor para conosco porque Cristo morreu por 
nós quando ainda éramos pecadores.

(profundo silêncio e oração pessoal)

IX. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Buscai primeiro o reino de Deus
E a sua justiça
E tudo mais vos será acrescentado
Aleluia, aleluia



caminho de comunhão e unidade da Igreja e 
ela precisa fazer parte de nossas vidas.
L1: A esperança é aquela virtude que faz 
nos esperar Deus e Suas promessas. A partir 
daí, fica claro porque, nos artigos anteriores, 
revelou-se que a primeira virtude teologal 
a ser cultivada precisa ser a fé, pois dela 
provém a esperança.
L2: De fato, é necessário conhecer Deus, 
suas características, seu imenso amor pelo ser 
humano, a maneira como, através da história, 
preparou a salvação da humanidade para 
poder esperá-lo. Uma fé que se desenvolve, 
que provoca o aperfeiçoamento da virtude 
da esperança.
L3: A esperança, por sua vez, faz com que todas 
as coisas da vida e o mundo sejam colocados 
nos seus devidos lugares. Ela fornece a meta 
que explicita para onde todo homem e mulher 
devem direcionar a própria vida.

XIII. CANTO 
Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir. 
Se queres que eu te siga, respondo: “Eis-me 
aqui!” 
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, 

andaram mundo afora e pregaram sem 
temor. Seus passos tu firmaste, sustentando 
teu vigor. Profeta – Tu me chamas: Vê, 
Senhor, aqui estou! 

2. Nos passos de teu Filho toda a Igreja 
também vai, seguindo teu chamado de ser 
santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se 
deram sem medir. Apóstolo - me chamas: 
Vê, Senhor, estou aqui!

3. Os séculos passaram, não passou, porém, 
tua voz, que chama ainda hoje, que 
convida a te seguir. Há homens e mulheres 
que te amam mais que a si e dizem com 
firmeza: Vê, Senhor, estou aqui! 

XIV. PRECES
C. Elevemos a Deus nossas preces, confiando 
em constantemente em sua misericórdia. 
L1. Senhor, protegei a vossa Igreja, não 
permitais que faltem operários para a vossa 
messe. Abençoai o papa Francisco, nosso 
bispo Pedro, todos os padres, diáconos, 
seminaristas, vocacionados, religiosos, 
leigos e leigas da nossa Igreja Particular de 
Santo André. Nós vos pedimos. R: Senhor da 
esperança, escutai-nos!  
L2. Senhor, enviai operários para os lugares 
onde a Boa Notícia do vosso Filho precisa 
ainda ser anunciada, sobretudo onde há 
guerras, injustiça, fome e exclusão. Nós vos 
pedimos. R: Senhor da esperança, escutai-nos!  

Não só de pão o homem viverá
Mas de toda a palavra
Que procede da boca de Deus
Aleluia, aleluia

X. EVANGELHO (Mc 10,17-22)
C. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
C. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo João. 
T. Glória a vós, Senhor. 

Quando Jesus saiu de novo a caminhar, um 
homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele 
e perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer 
para herdar a vida eterna?” Jesus respondeu: 
“Por que você me chama de bom? Só Deus 
é bom, e ninguém mais. Você conhece 
os mandamentos: não mate; não cometa 
adultério; não roube; não levante falso 
testemunho; não engane; honre seu pai e 
sua mãe.” O homem afirmou: “Mestre, desde 
jovem tenho observado todas essas coisas.” 
Jesus olhou para ele com amor e disse: “Falta 
só uma coisa para você fazer: vá, venda tudo, 
dê o dinheiro aos pobres, e você terá um 
tesouro no céu. Depois venha e siga-me.” 
Quando ouviu isso, o homem ficou abatido 
e foi embora cheio de tristeza, porque ele 
tinha muitas propriedades.
Palavra da Salvação. 
T. Glória a vós, Senhor.

(profundo silêncio e oração pessoal.
Em seguida, pode-se fazer uma pequena 

reflexão acerca do tema desta hora santa)

XI. CANTO MEDITATIVO 
1. Senhor/ toma minha vida nova / antes que 

a espera / desgaste anos em mim. / Estou 
disposto ao que queiras, / não importa o 
que seja, / tu chamas-me a servir.

Leva-me aonde os homens / necessitem Tua 
palavra, / Necessitem de força de viver, / 
onde falte a esperança, / Onde tudo seja 
triste / simplesmente, / por não saber de ti.
2. Te dou meu coração sincero / para gritar 

sem medo / formoso é o teu amor / Senhor, 
tenho alma missionária, / conduze-me à 
terra que tenha sede de Ti.

(profundo silêncio e oração pessoal)

XII. MENSAGEM DE ESPERANÇA
A. O Senhor, por meio de sua voz, nos 
convida a uma atitude de confiança, vivendo 
por meio da caridade sinais do Reino de 
Deus. A esperança é sempre motivadora do 



L3. Senhor, assisti os jovens de nossas 
comunidades, a fim de que descubram sua 
vocação; que, por seu testemunho, todas as 
pessoas sintam a juventude que está dentro 
de si, fruto do encontro com Jesus. Nós vos 
pedimos: R: Senhor da esperança, escutai-nos!  
C. Concluamos nosso momento de preces, 
rezando juntos a oração vocacional: 
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 toda a humanidade. Amém!

Oração de São Paulo VI

XV. BÊNÇÃO COM O SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 

(segue-se a bênção como de costume,
com o canto do “Tão sublime”,

as orações próprias e o envio final)
Tão sublime Sacramento, / adoremos neste 
altar /
Pois o Antigo Testamento / deu ao Novo seu 
lugar /Venha a Fé, / por suplemento, / os 
sentidos completar / Ao eterno Pai cantemos 
/ e a Jesus, o Salvador / Ao Espírito exaltemos, 
/ na Trindade Eterno Amor / Ao Deus Uno e 
Trino demos / a alegria do louvor / Amém! 
Amém!

Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial a vossa 
paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor 
o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, 
para que possamos colher continuamente os 
frutos da vossa redenção. Vós que viveis com 
o Pai, na unidade do Espirito Santo.
Amém.

BÊNÇÃO (se houver sacerdote)
Bendito seja Deus.
Bendito seja seu Santo Nome.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem.
Bendito seja o nome de Jesus.
Bendito seja seu Sacratíssimo Coração.
Bendito seja seu Preciosíssimo Sangue.
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Bendito seja Jesus, no Santíssimo Sacramento 
do Altar.
Benito seja o Espírito Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria 
Santíssima.
Bendita seja sua Grande e Imaculada 
Conceição.
Bendita seja sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe.
Bendito seja São José, seu castíssimo Esposo.
Bendito seja Deus, nos seus Anjos e nos seus 
Santos.

Oração
Deus e Senhor Nosso, protegei a vossa Igreja, 
daí-lhes santos Pastores e dignos Ministros. 
Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso 
papa Francisco; sobre nosso bispo Pedro, 
sobre o nosso pároco, sobre 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 efeitos contínuos 
da vossa bondade, o Brasil, este bispado de 
Santo André, a Paróquia em que habitamos, 
a cada um de nós em particular, e a todas as 
pessoas por quem somos obrigados a orar, 
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. 
Pai nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai. 

Reposição do Santíssimo Sacramento


