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
Vocação e pertença eclesial:
“Há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo” (1Cor 12,4)

2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

3. NA PRESENÇA DO SENHOR

A. Coloquemo-nos, irmãos, na presença real
do Mestre e Senhor Jesus, confiantes de ouvir
e acolher seu chamado a cada um de nós.

4. CANTO DE EXPOSIÇÃO DO SSMO.
SACRAMENTO

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, reunimo-nos como
pedras vivas e atuantes da Igreja para
estar na presença de Cristo nesse mês
vocacional. Rendemos graças a Deus por
tantos benefícios derramados sobre nossa
Igreja particular. Sintamo-nos amados e
chamados, e respondamos a Ele com
fidelidade e generosidade.

1. CANTO DE ABERTURA

1. Me chamaste para caminhar na vida
contigo. / Decidi para sempre seguir-te,
não voltar atrás. / Me puseste uma brasa
no peito e uma flecha na alma. / É difícil
agora viver sem lembrar-me de ti.
Te amarei, Senhor (bis), / eu só encontro paz
e a alegria bem perto de ti (2x).
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem
resposta. / Eu pensei na fuga esconder-me,
ir longe de ti, / mas tua força venceu e ao
final eu fiquei seduzido. / É difícil agora
viver sem saudades de ti.

Senhor eu sei que é Teu este lugar. / Todos
querem Te adorar, / tomas, Tu, a direção! /
Sim oh, vem, ó Santo Espírito, / os espaços
preencher, / reverência à Tua voz vamos fazer.
Podes reinar, / Senhor Jesus, oh sim, / o Teu
poder Teu povo sentirá! / Que bom, Senhor,
/ saber que estás presente aqui! / Reina, Senhor,
neste lugar!
S. Graças e louvores se deem a todo momento.
T. Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
S. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T. Como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Aleluia.
(profundo silêncio de oração pessoal)

RECORDAÇÃO DA VIDA
A. Senhor, queremos cumprir a tua santa
vontade. Em tua sabedoria infinita, foste
multiplicando e abençoando a humanidade.
Cada vez mais cresce a população, e, com ela,
a necessidade de pessoas que sejam sal da
terra e luz do mundo. Torna-se fundamental
o surgimento de novas e numerosas vocações
para os diversos ministérios da Igreja.
L1. A Igreja no Brasil celebra agosto como
mês vocacional. Todos os cristãos católicos
rezam e pedem ao Senhor da messe
que nunca falte operários. Com efeito, o
chamado vocacional brota do coração de
Deus e é infundido no caração humano
que se abra aos mistérios de amor da sua
santa vontade. É Ele que realiza o primeiro
passo, pede de nós somente a confiança

e a coragem. Abramos o nosso coração e
nos coloquemos a serviço de Deus em sua
Igreja, pois muitos são os dons do Espírito
derramados em seu povo, encorajando-os
na missão. Por isso rendamos graças a Deus,
que nos ama e nos chama.
T.Senhor, ajudai-nos a percorrer o vosso caminho!
L2. O chamado de Deus é um convite para
não nos prendermos a uma vida trivial,
mas que livremente lancemos as redes. Se
provamos uma pesca milagrosa, “é porque
nos quer fazer descobrir que cada um de
nós é chamado –de diferentes modos –para
algo grande, e que a vida não deve ficar
presa nas redes do sem-sentido e daquilo
que anestesia o coração. Portanto, a vocação
é um convite a não ficar parado na praia
com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo
caminho que Ele pensou para nós, para a
nossa felicidade.

5. Canto Meditativo

1. Outra vez me vejo só com meu Deus. Não
consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às
águas deste mar, vou lutar. Hoje quero me
encontrar, buscar o meu lugar.
Vou navegar nas águas deste mar Navegar... Eu
quero me encontrar, Navegar... não posso mais
fugir. Vou procurar, nas águas mais profundas,
No mar... feliz eu vou seguir, Só amar, buscar o
meu lugar Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
L1. Algo que muito nos ajuda a refletir sobre
a vocação e a pertença eclesial, é a imagem
da Igreja como Corpo Místico de Cristo. É
uma expressão que São Paulo nos deixou
escrito: “Pois, como o corpo é um só e tem
muitos membros, e todos os membros do
corpo, apesar de serem muitos, constituem
um só corpo, assim também Cristo” (1Cor
12, 12). Na constituição do Corpo de Cristo,
existe diversidade de membros e de funções,
sendo um modo de vermos a ação e os
frutos concedidos pelo Espírito em nossas
ações. É um mesmo Espírito que distribui os
seus vários dons segundo a sua riqueza e as
necessidades dos ministérios para utilidade
da Igreja. Isto nos faz ser uma Igreja forte e
unida, mas não em um conjunto qualquer e
estéril, mas sim, em uma união fecunda que
se tonar una com Cristo.
T.Aquele que nos chamou é fiel para sempre.
L2. O Papa Francisco em uma mensagem

para este dia especial em que rezamos pelas
vocações, ressaltou o seguinte ponto: “Não
há alegria maior do que arriscar a vida pelo
Senhor! Particularmente a vós, jovens, gostaria
de dizer: não sejais surdos à chamada do
Senhor! Se Ele vos chamar por esta estrada, não
vos oponhais e confiai n’Ele. Não vos deixeis
contagiar pelo medo, que nos paralisa à vista
dos altos cumes que o Senhor nos propõe.
Lembrai-vos sempre que o Senhor, àqueles
que deixam as redes e o barco para O seguir,
promete a alegria duma vida nova, que enche
o coração e anima o caminho. Queridos
amigos, nem sempre é fácil discernir a própria
vocação e orientar justamente a vida”. Por isso,
há o Serviço de Animação Vocacional, para
proporcionar, sobretudo aos jovens, ocasiões
de escuta e discernimento. Cabe a nós também
rezar e animar os jovens nos serviços pastorais
em nossa Diocese, para que se sintam acolhidos
e valorizados em sua disposição e alegria em
servir ao evangelho de Cristo.

6. Canto Meditativo

1. Ó Jesus, com fé eu te seguirei, só contigo
sou feliz, tu és em mim! Teu espírito de
amor criador me sustent no meu sim, me
lança neste mar.
Vou navegar nas águas deste mar Navegar... Eu
quero me encontrar, Navegar... não posso mais
fugir. Vou procurar, nas águas mais profundas,
No mar... feliz eu vou seguir, Só amar, buscar o
meu lugar Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
L1. Nesta Hora Santa, queremos então agradecer
a Deus pelas diversas vocações de nossa Igreja.
Agradecemos ao Senhor pelos ministros
ordenados de nossa diocese. Rendemos graças
ao Senhor pelos inúmeros presbíteros que
exercem funções pastorais em nossa diocese,
e em meio a tantos desafios e incompreensões,
continuam sua missão de pastores. Queremos
agradecer também, por todos os leigos que se
colocam à disposição de Cristo nas diversas
pastorais e movimentos. Deste modo, sendo a
Igreja um corpo dinâmico, não pode viver sem
se alimentar e tratar de suas enfermidades, por
isto Senhor, dai a compreensão da necessidade
de manter um relacionamento vivo convosco,
pois é o único meio capaz de nos alimentar e
fortalecer também na comunhão com os outros,
isto é, quanto mais estivermos intimamente
unidos a Deus, tanto mais estaremos unidos
entre nós, porque o Espírito de Deus une.
T.Aquele que nos chamou é fiel para sempre.

L2. Gratidão sincera também dirigimos a Deus
pela sua presença humilde e simples no meio
de nós através da vida e vocação matrimonial
e familiar, inefável dom de amor na sociedade!
De modo especial, neste ano decicado a São
José, dai-lhes força e coragem para enfrentrar
os desafios do cotidiano, principalmente em
meios aos danos causados pela pandemia.
Amparai os casais no cuidado e educação de
seus filhos, para que possam transmitir com
carinho e paciência os valores da fé, do amor
de Deus e da dignidade humana!

7. Canto Meditativo

1. Vivo a certeza desta missão; já não posso
desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar
minha mão e me ajuda a ser fiel. Só cristo
é luz e paz!
Vou navegar nas águas deste mar Navegar... Eu
quero me encontrar, Navegar... não posso mais
fugir. Vou procurar, nas águas mais profundas,
No mar... feliz eu vou seguir, Só amar, buscar o
meu lugar Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
(Momento de silêncio e contemplação)

DEUS NOS FALA
A . A p r e g a ç ã o de Jesus n o s i nspi ra
confiança e perseverança no caminho.
Isto significa que, para aceitar a chamado
do Senhor, é preciso deixar-se envolver
totalmente e correr o risco de enfrentar
um desafio inédito. Ouçamos a Palavra
do Senhor, que ela toque nosso coração
e nossa vida.

8. PRIMEIRA LEITURA (1Cor 12,4-11)

L1. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Há diversidade de dons espirituais,
mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações, mas é o
mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Em cada um se manifestam os dons do
Espírito para o bem comum. A um o Espírito
dá a mensagem da sabedoria, a outro a
mensagem da ciência, segundo o mesmo
Espírito. É um só e o mesmo Espírito que
dá a um o dom da fé, a outro o poder de
curar; a um dá o poder de fazer milagres,
a outro o de falar em nome de Deus; a um
dá o discernimento dos espíritos, a outro
o de falar diversas línguas, a outro o dom
de as interpretar. Mas é um só e o mesmo

Espírito que faz tudo isto, distribuindo os
dons a cada um conforme Lhe agrada.
T. Graças a Deus.

9. SALMO RESPONSORIAL [138(139)]

Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor,
porque de modo admirável me formastes!
1. Senhor vós me sondais e conheceis,
sabeis quando me sento e me levanto;
de longe penetrais meus pensamentos;
percebeis quando me deito e quando
ando, os meus caminhos vos são todos
conhecidos.
2. Fostes vós que formastes as entranhas, e no
seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos
louvo e vos dou graças, ó Senhor,porque
de modo admirável me formastes!
3. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis;
nenhuma sequer de minhas fibras
ignoráveis, quando eu era modelado
ocultamente, era formado nas entranhas
subterrâneas.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

1. Como são belos os pés do mensageiro /
Que anuncia a paz! / Como são belos os
pés do mensageiro / Que anuncia o Senhor!
Ele vive, ele reina /Ele é Deus e Senhor.

10. EVANGELHO (Mc 10, 17-30)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
T. Glória a Vós, Senhor.
S. Naquele tempo, quando Jesus saiu
a c a m i n h a r, ve i o a l g u é m c o r r e n d o ,
ajoelhou-se diante dele e perguntou:
“Bom Mestre, que devo fazer para ganhar
a vida eterna?” Jesus disse: “Por que me
chamas de bom? Só Deus é bom, e mais
ninguém. Tu conheces os mandamentos:
não matarás; não cometerás adultério; não
roubarás; não levantarás falso testemunho;
não prejudicarás ninguém; honra teu
pai e tua mãe”. Ele respondeu: “Mestre,
tudo isso tenho observado desde a minha
juventude”. Jesus olhou para ele com amor,
e disse: “Só uma coisa te falta: vai, vende
tudo o que tens e dá aos pobres, e terás
um tesouro no céu. Depois vem e segueme!” Mas quando ele ouviu isso, ficou
abatido e foi embora cheio de tristeza,
porque era muito rico. Jesus então olhou

ao redor e disse aos discípulos: “Como
é difícil para os ricos entrar no Reino de
Deus!” Os discípulos se admiravam com
estas palavras, mas ele disse de novo:
“Meus filhos, como é difícil para o rico
entrar no Reino de Deus! É mais fácil um
camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no Reino de Deus!”
Eles ficaram muito espantados ao ouvirem
isso, e perguntavam uns aos outros:
“Então, quem pode ser salvo?” Jesus olhou
para eles e disse: “Para os homens isso é
impossível, mas não para Deus. Para Deus
tudo é possível”. Pedro então começou a
dizer-lhe: “Eis que nós deixamos tudo e te
seguimos”. Respondeu Jesus: “Em verdade
vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos,
irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa
de mim e do Evangelho, receberá cem
vezes mais agora, durante esta vida —
casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos,
com perseguições — e, no mundo futuro,
a vida eterna.
T. Glória a Vós, Senhor.
(Momento de silêncio e oração,
seguida de breve reflexão)

11. CANTO MEDITATIVO

1. 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 (x2) /Quase ninguém tem
tempo (x2).
2. Se ouvires a voz de Deus / Chamando
sem cessar / Se ouvires a voz do mundo /
Querendo te enganar.
3. O trigo já se perdeu / Cresceu, ninguém
colheu / E o mundo passando fome /
Passando fome de Deus.

PRECE VOCACIONAL
12. PRECES DA COMUNIDADE

S. Confiantes no amor misericordioso do
Senhor, apresentemos a Ele as nossas preces.
L3. Senhor, amparai-nos nos momentos
de fraquezas, para sermos fiéis em nossa
vocação ao amor fraterno nas ações
pastorais. Ajudai-nos a compreender
a grandeza do vivermos em família,
experimentando o esplendor do vosso
amor. Nós vos pedimos:
T. Senhor, que nos ama e nos chama, ouvi-nos.

L3. Senhor, por todos os consagrados
e consagradas que desempenham
numerosos trabalhos em nossa diocese
e nos movimentos paroquiais, para que
atentos à voz do Pai, possam ter força e
coragem para a renovação do sim diário.
Nós vos pedimos:
T.Senhor, que nos ama e nos chama, ouvi-nos.
L3.Senhor, por todos os leigos e leigas, para
que na vivência da santidade nas pastorais e
movimentos de vossa Igreja, para que possam
transmitir a alegria do Cristo Ressucitado ao
colocarem os seus dons a serviço dos irmãos.
Nós vos pedimos:
T. Senhor, que nos ama e nos chama, ouvi-nos.
L3. Senhor, por todos os agentes pastorais
que, impedidos de exercer seu chamado
eclesial e a vivênvia comunitária devido
ao avanço da pandemia, se encontram
desesperançosos, enfermos ou situação
de sofrimentos emocionais, para que
encontrem esperança, saúde e força em ti.
Nós vos pedimos:
T. Enviai, Senhor...
L3. Senhor, que neste AnoVocacional Diocesano,
através de nossas orações, nossa Igreja Particular
colha frutos vocacionais. Vos pedimos, também,
paz e proteção aos agentes paroquiais, que
possam ser verdadeiras testemunhas de vossa
face no mundo.Vos agradecemos pelos membros
do SAV, bem como aos vocacionados ao nosso
seminário diocesano. 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
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]
S. 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.

BÊNÇÃO E ENVIO
A. Jesus convida a segui-lo, cada um na própria
situação em que se encontra. Pede Confiança
plena em sua pessoa. Não se trata só de adesão
interna, mas de unir-se a ele em seu projeto de
vida. O centro do chamado é estarmos com ele
e, a partir disto, sair a testemunhar, colocando
os dons do Espírito a serviço da comunidade
eclesial e do mundo inteiro.

1 3 . B Ê N ÇÃO C O M O S S M O .
SACRAMENTO

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!
S. Do Céu lhes destes o pão.
T. Que contém todo sabor!
S. Oremos. (pausa) Senhor, que, neste
admirável sacramento, nos deixastes o
memorial de vossa paixão, concedei-nos a
graça de venerar de tal modo os sagrados
mistérios de vosso corpo e sangue, que
possamos experimentar sempre em nós o
fruto de vossa redenção. Vós que viveis e
reinais com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.

P. Bendita seja sua gloriosa Assunção.
P. Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe.
P. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo.
P. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos
seus santos.

14.ORAÇÃO (somente o sacerdote)

P. Deus e Senhor Nosso, protegei a vossa
Igreja, dai-lhes santos pastores e dignos
ministros. Derramai as vossas bênçãos
sobre o Santo Padre, o 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, esta diocese 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 às nossas orações.
Tende misericórdia das almas dos fiéis que
padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o
descanso e a luz eterna.
P. Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

15.DESPEDIDA

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

(Segue-se a bênção do Santíssimo
Sacramento)
P. Bendito seja Deus.
P. Bendito seja o seu santo nome.
P. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus
e verdadeiro homem.
P. Bendito seja o Nome de Jesus.
P. Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração.
P. Bendito seja o seu Preciosíssimo Sangue.
P. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento
do altar.
P. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito.
P. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria
Santíssima.
P. Bendita seja sua Santa e Imaculada
Conceição.
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