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.

HORA SANTA VOCACIONAL
“O exemplo de São José é para todos nós
um forte convite a desempenhar com
fidelidade, simplicidade e humildade a
tarefa que a Providência nos destinou”
(Papa Emérito Bento XVI)

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

RITOS INICIAIS
A. Meus queridos irmãos e irmãs, nos
reunimos hoje como família diocesana, para
louvar e bendizer a Deus pelo dom da nossa
vida e a possibilidade de ter a cada dia uma
nova chance de se aproximar da sua vontade
para nossas vidas. Viver a vocação é de fato
compreender que o chamado de Deus se
dá no dia a dia e repetir o sim em todas as
adversidades que venham aparecer no nosso
caminho. Seguindo o exemplo de São José
que foi fiel ao seu chamado e a sua missão.
Iniciemos esse momento de Adoração cantando:

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.)

RECORDAÇÃO DA VIDA
A. Ser fiel ao chamado que Deus faz a cada
um de nós é estar aberto aquilo que virá,
mesmo que fuja das nossas pretensões,

sonhos e metas. Como vemos no exemplo de
São José,, a vontade de Deus para sua vida
é completamente oposta a sua pretensão
de vida, porém, sua fidelidade a Deus e sua
vontade de realizar o chamado do Pai foi
muito maior que qualquer sonho e meta que
antes havia planejado.
L1. “Depois de Maria, a Mãe de Deus,
nenhum Santo ocupa tanto espaço no
magistério pontifício como José, seu esposo.
Os meus antecessores aprofundaram a
mensagem contida nos poucos dados
transmitidos pelos Evangelhos para realçar
ainda mais o seu papel central na história da
salvação.” (Patris Corde)
(Refrão)
T. Feliz o homem que ama o Senhor
E segue seus mandamentos
O seu coração é repleto de amor
Deus mesmo é seu alimento.
[momento de silêncio e oração]
L2. “São Paulo VI faz notar que a sua
paternidade se exprimiu, concretamente, «em
ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício,
ao mistério da encarnação e à conjunta
missão redentora; em ter usado da autoridade
legal que detinha sobre a Sagrada Família
para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua
vida, do seu trabalho; em ter convertido a
sua vocação humana ao amor doméstico na
oblação sobre-humana de si mesmo, do seu
coração e de todas as capacidades no amor
colocado ao serviço do Messias nascido na
sua casa. (Patris Corde)
(Refrão)
T. Feliz o homem que ama o Senhor
E segue seus mandamentos
O seu coração é repleto de amor
Deus mesmo é seu alimento.
[momento de silêncio e oração]
L1. “São José é o homem que não fala, mas
obedece, o homem da ternura, o homem
capaz de levar adiante as promessas para que
se tornem firmes, seguras”. (Papa Francisco)
(Refrão)

T. Feliz o homem que ama o Senhor
E segue seus mandamentos
O seu coração é repleto de amor
Deus mesmo é seu alimento.
[momento de silêncio e oração]
L2. “Desejo confiar a São José, padroeiro
universal da Igreja, todos os pastores,
exortando-os a oferecer aos fiéis cristãos e ao
mundo todo, a humilde e cotidiana proposta
das palavras e dos gestos de Cristo” (Papa
Emérito Bento XVI)
(Refrão)
T. Feliz o homem que ama o Senhor
E segue seus mandamentos
O seu coração é repleto de amor
Deus mesmo é seu alimento.
[momento de silêncio e oração]

3. Canto:

1. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro
e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim
e me escolheu pra ser pai do Filho Seu.
Eis-me aqui, faça-se em mim o Teu querer,
Sou Teu José, simples José e nada mais. (2x)
2. Eu sou escravo de tua promessa, feito
pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua
promessa e sou feliz vivendo assim. Eu
tão simples, tão pequeno, um carpinteiro
e nada mais. Pois sou escravo de tua
promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou
escravo de tua promessa e sou feliz vivendo
assim.

DEUS NOS FALA
A. A Palavra de Deus nos chama a sermos
fiéis ao que ela nos propõe, sem dúvidas e
sem medo.
Ouçamos com o atenção o chamado que
Deus nos faz.

4. PRIMEIRA LEITURA (Ef 5,21-33)

L2. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo
por vocação, escolhido para o Evangelho de
Deus, que pelos profetas havia prometido,
nas Sagradas Escrituras e que diz respeito
a seu Filho, descendente de Davi segundo
a carne, autenticado como Filho de Deus
com poder, pelo Espírito de Santidade

que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo,
Nosso Senhor. É por ele que recebemos
a graça da vocação para o apostolado, a
fim de podermos trazer à obediência da fé
todos os povos pagãos, para a glória de seu
nome. Entre esses povos estais também vós,
chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A
vós todos, que morais em Roma, amados de
Deus e santos por vocação, graça e paz da
parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor
Jesus Cristo.
T. Graças a Deus.

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]

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

MOMENTO MARIANO

5. PRECES DA COMUNIDADE

P. Confiantes na providência de Deus com a
certeza de que se é ele que nos chama, é que
ele também que prepara os caminhos pelos
quais iremos percorrer.
L3. Senhor, que pelo exemplo de São José
padroeiro Universal da Igreja, possamos
estar atentos aos sinais que o Senhor nos
dá e dispostos a dizer Sim com fidelidade e
caridade. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, guiai nossos padres, para que
encontrem em São José o exemplo de
fidelidade e entrega a Deus. Nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, olhai por nossas famílias, para
que inspirados na Sagrada Família de Nazaré,
possamos amar uns aos outros com o amor
incondicional que o Senhor nos dá. Nós vos
pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, conduzi nossos jovens num
caminho de perseverança e coragem, para
que o medo e as intervenções externas. Nós
vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, que neste Ano Vocacional
Diocesano, através de nossas orações,
possamos 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

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.

Maria, Mãe e discipula de Jesus nos pede
para fazer tudo que seu Filho nos disser,
pois ela compreendeu que assim estaremos
contribuindo para a construção de um
mundo mais fraterno, justo e solidário. Nossa
Senhora, rogai por nós e dai-nos coragem
para que assim como a Senhora, sejamos
capazes de dizer o Sim cotidianamente.
Nossa Senhora Mãe das divinas vocações,
rogai por todos nós!
T. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida,
doçura e esperança nossa, salve! A vós
bradamos os degradados filhos de Eva. A vós
suspiramos, gemendo e chorando neste vale
de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses
vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,
bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente!
Ó piedosa! Ó doce sempre Virgem Maria!
Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo. Amém.

6. CANTO

1. Singela doce e pura, Maria de José,
Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé.
Seu nome é Maria de Deus.
Maria de Deus.
R. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como
escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir
a nova vida.
A nova vida.
2. Mãe da obediência, da graça e do amor.
Que os homens se encontrem no filho desta flor.
Seu nome é Maria de Deus.
Maria de Deus.

R. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como
escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir
a nova vida.
A nova vida.

BÊNÇÃO E ENVIO
A. Preparemos os nossos corações para
recebermos a benção de Deus e assim sermos
capazes de ao sair daqui sermos fiéis ao nosso
chamado.

7. BÊNÇÃO FINAL E ENVIO

(Se este momento vocacional se realiza em
uma adoração eucarística, o presidente dá a
bênção com o Santíssimo Sacramento.)
P. Deus, Pai de misericórdia, que enviou
ao mundo a sua Palavra e pelo seu Espírito
nos conduz à verdade plena, faça com
que acolhamos Teu chamado e nos torne
mensageiros do Evangelho e testemunhas do
seu amor no mundo.
T. Amém!
P. Que Deus nos abençoe, proteja e nos
guarde. Em Nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.
T. Amém.

Sendo moço, vais um dia
Noivo ser de alguém feliz
Pra ser noivo de Maria
És um justo a Bíblia diz
Refrão.
2. Com Maria vais mostrando
Caminhos novos do amor
Mulher e homem se amando
Como anjos do Senhor
E na terra assim se vai
A louvar nova Trindade
É Jesus com mãe e pai
Na mais santa virgindade.
Refrão.
3. És a imagem mais bonita
Da Providencia Divina
Essa ternura infinita
Que Deus sobre nós reclina
Deus, o Pai quis de verdade
José junto ao Filho de Deus
Pra Jesus não ter saudade
Do divino Pai dos céus.

P. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Para sempre seja louvado!

8. CANTO FINAL

R. Com Jesus e com Maria, festejemos hoje
a glória
De José, que o Pai, um dia fez entrar em
nossa história.
Da Mãe Virgem, és esposo como um pai, és
pra Jesus
Para nós, és o glorioso
Protetor, amigo e luz!
1. Moço e santo: Dos encantos
Dos traços da vida mais bela
És assim santo entre os santos
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