
HORA SANTA VOCACIONAL 
“Estava Ele numa cidade, quando apareceu um 
homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com 
o rosto por terra e suplicou-lhe: “Senhor, se 
queres tem o poder de purificar-me.” (Lc 5, 12)

A. Queridos irmãos e irmãs, a vida é muitas vezes 
um deserto, onde é difícil continuar caminhando. 
Mas, se nos confiarmos a Deus ela pode tornar-se 
bonita e ampla como uma rodovia. É suficiente 
nunca perder a esperança, continuar a crer 
sempre, não obstante as dificuldades. Quando 
nos encontramos diante de uma criança, talvez 
possamos ter muitos problemas e dificuldades, 
mas o sorriso vem-nos de dentro, porque 
estamos perante a esperança: a criança é uma 
esperança! E assim devemos saber ver na vida o 
caminho da esperança que nos leva a encontrar 
Deus, o Deus que por nós se fez Menino. E far-
nos-á sorrir, dando-nos tudo! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. Vimos o Senhor e aqui nos encontramos. / 

Entre nós está o Cristo Bom-Pastor. / Ele nos 
congrega como seus amigos, / para revelar do 
Pai o imenso amor! 

Senhor, é bom nós estarmos aqui, / junto à fonte 
das águas vivas. / Mas o clamor e a sede do 
irmão / despertam nossa fé, / enviam em missão. 
2. Vimos o Senhor e aqui nos encontramos, / 

para entender o amor e a doação. / Ele é nosso 
mestre, ele nos ensina / como realizar a nossa 
vocação! 

3. Vimos o Senhor e aqui nos encontramos, / 
para escutar sua voz, que nos chamou. / Ele 
nos garante sempre estar conosco, / em todo 
lugar que o Pai nos indicou.

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

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.

(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.)

A. Neste momento de oração, pedimos para 
que o Senhor conforte todos aqueles que 
perderam entes queridos nessa pandemia e 
agradecemos por nós que estamos aqui hoje, 
onde podemos dizer que aprendemos a ter mais 
empatia, a estender a mão aos que precisam, a 
partilhar o pouco e o muito. Aprendemos que 
todos precisam de amor, carinho e cuidado. 
Aprendemos que a consequência do mal pode 
ser o bem. Aprendemos a valorizar a liberdade, 
que temos o direito de sermos quem somos, 
de expressar opiniões sem ofender o outro, de 
respeitar a individualidade de cada um, de sermos 
únicos e, ainda assim, plurais. Aprendemos que 
é possível transformar o mundo em um lugar 
melhor. Aprendemos que podemos nos tornar 
cada vez mais humanos.
L1. Deus da vida, da esperança e do amor, nós 
queremos te louvar pelo seu chamado a todos. 
Nós, vosso povo, queremos abrir-nos à sua 
graça, com ela cooperar, para respondermos 
com generosidade sua escolha amorosa. Nós vos 
louvamos, Senhor, pelo ministério de vosso Filho, 
Jesus Cristo, que nos revela com sinceridade as 
Escrituras e nos dá a conhecer as profundezas de 
Sua bondade e misericórdia.

(Refrão)
T. Só em Deus, ó minha alma, repouse, 
porque dele vem a minha esperança. Só ele 
é a minha rocha e a minha Salvação, a minha 
fortaleza: jamais serei abalado.

[momento de silêncio e oração]

L2. Senhor, que tanto amastes o mundo e 
vos entregastes por ele, despertai em nós a 
verdadeira caridade, servindo a Deus, que 
nada mais é que cumprir e obedecer ao 
mandamento do amor: é alimentar o faminto, 
matar a sede do necessitado, é curar o 
enfermo! “Em verdade vos digo que quando o 
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fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, 
a mim o fizestes.”

(Refrão)
T. Só em Deus, ó minha alma, repouse, 
porque dele vem a minha esperança. Só ele 
é a minha rocha e a minha Salvação, a minha 
fortaleza: jamais serei abalado.

[momento de silêncio e oração]
L1.Senhor e Pai da humanidade, que nos 
criastes a sua imagem e semelhança, fazei 
que estejamos atentos aos clamores de nossos 
irmãos e irmãs, especialmente aqueles que 
mais necessitam da nossa presença fraterna. 
Que o nosso testemunho encoraje as pessoas 
para as mudanças necessárias na busca do 
bem viver.

(Refrão)
T. Só em Deus, ó minha alma, repouse, 
porque dele vem a minha esperança. Só ele 
é a minha rocha e a minha Salvação, a minha 
fortaleza: jamais serei abalado.

[momento de silêncio e oração]
L3. Senhor Pai, em meio a tantos sofrimentos e 
dificuldades, recorremos a vós, suplicando força 
para caminhar, luz para nosso caminho, paz para 
nossas famílias. Em vós está nossa esperança!

(Refrão)
T. Só em Deus, ó minha alma, repouse, 
porque dele vem a minha esperança. Só ele 
é a minha rocha e a minha Salvação, a minha 

fortaleza: jamais serei abalado.
[momento de silêncio e oração]

3. Canto: Aonde mandar eu irei
1.Desde o ventre da minha mãe, Já me 

conhecia /Antes que eu nascesse Jesus me 
escolheu / Hoje a minha vida é para o seu 
louvor /Sigo anunciando o seu eterno amor

Aonde mandar eu irei seu amor eu não posso 
ocultar/ Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador. (2x)
2. Grato eu estou Senhor Porque me confiaste 

/A missão de proclamar o seu eterno amor/
Mesmo sendo tão pequeno

3.Me desta autoridade de em seu nome 
anunciar/A paz e a liberdade

Aonde mandar eu irei seu amor eu não posso 
ocultar/ Quero anunciar para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador. (2x)

A. Ó mestre Jesus, atendei as nossas súplicas 
neste ano que se inicia para que possamos pôr 
em prática a construção do seu reino. Ouçamos 
com atenção os seus ensinamentos.

(Refrão)

4. EVANGELHO(Lucas 5,12-16)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas
T. Glória a vós, Senhor.
Aconteceu que Jesus estava numa cidade, e havia 
aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem 
caiu a seus pés, e pediu: 'Senhor, se queres, tu tens 
o poder de me purificar.' Jesus estendeu a mão, 
tocou nele, e disse: 'Eu quero, fica purificado.' 
E, imediatamente, a lepra o deixou. E Jesus 
recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai 
mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação 
o prescrito por Moisés como prova de tua cura. 
Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas 
multidões corriam para ouvi-lo e serem curadas 
de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para 
lugares solitários e se entregava à oração.
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, olhai por nossa Diocese de Santo 
André e por toda a igreja. Que vivendo como 
verdadeiro povo de Deus, espalhemos pelo 
mundo vosso amor e luz, dando testemunho de 
vossa santidade e misericórdia, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, que o exemplo dos santos, encoraje 
os jovens em discernimento vocacional a imitá-
los através da doação da própria vida, nós vos 
pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3.  Senhor, nestes dias marcados por tantos sinais 
de dor, somos convidados a elevar nossa súplica a 
Ti, pedindo com fé e esperança sua ação no meio 
de nós, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!
L3. Senhor, te pedimos pelo nosso país e pelos 
governantes, pela vinda de um tempo favorável, 
pela abundância dos frutos da terra e por dias 
de paz, nós vos pedimos:
T. Atendei-nos, Senhor!

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.
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completar. / Ao eterno Pai cantemos a Jesus, o 
redentor, / Ao Espírito exaltemos, na Trindade 
eterno amor. / Ao Deus uno e trino demos a 
alegria do louvor. / Amém!
P. Do céu lhes destes o pão.
T. Que contém todo o sabor.
P. Oremos: 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.

(Segue-se a bênção do santíssimo)
P. Bendito seja Deus. T. 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 preciosismo 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.
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.
P. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, 
dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 
Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo 
Padre, o papa Francisco, sobre o nosso bispo, 
dom Pedro, sobre os nossos párocos e 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 os 
efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, 
este bispado, a paróquia em que habitamos, 
cada um de nós em particular e todas as pessoas 
por quem somos obrigados a rezar 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. T. Amém.
P. Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

A. Diante de tantas dificuldades encontradas 
neste ano pandêmico, encontramos força para 
seguir, perseverante com muita fé e esperança 
em dias melhores.
L3. Ó mestre Jesus, atendei as nossas súplicas 
neste ano que se inicia para que possamos pôr 
em prática a construção do seu reino. 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]
6. CANTO
1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu 

vou / É o Senhor que me leva a descansar / 
Junto às fontes de águas puras repousantes, 
eu vou / Minhas forças o Senhor vai animar.

Tu és, Senhor, o meu pastor / Por isso nada 
em minha vida faltará (2x)
2. Nos caminhos mais seguros, junto d'Ele eu 

vou / E pra sempre o Seu nome eu honrarei / 
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu 
vou / Segurança sempre tenho em suas mãos.

3. No banquete em sua casa muito alegre, eu 
vou / Um lugar em Sua mesa me preparou 
/ Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
/ E transborda a minha taça em Seu amor.

6. BÊNÇÃO FINAL E ENVIO
A. Preparemos os nossos corações para 
recebermos e acolhermos a bênção de Deus 
que nos envia para ajudar os irmãos a acolherem 
o chamado. Cantemos:

(Se este momento vocacional se realiza em 
uma adoração eucarística, o presidente dá a 

bênção com o Santíssimo Sacramento.)

7. CANTO
Tão sublime Sacramento adoremos neste altar, 
/ pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu 
lugar. / Venha a fé por suplemento os sentidos 

LOUVOR AO BOM PASTOR

BÊNÇÃO E ENVIO
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