
HORA SANTA VOCACIONAL 

"DEUS SE SENTE NECESSITADO DO SER 
HUMANO PARA EXPRESSAR SUA VONTADE”

 

A. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de 
Maria. Neste mês de novembro meditaremos sobre a 
vocação do profeta JIeremias. Como todos os prefetas, 
Jeremias é um vocacionado de DEUS. Se coloca numa 
contradição entre DEUS e seu povo. Devemos hoje, colocar-
nos em plena sintonia com nosso Senhor, através da oração 
e meditação da palavra de DEUS proclamada também 
através do profetas com os dizeres de DEUS. Iniciemos este 
momento de adoração.

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.
 
P. Queridos irmãos e irmãs, certos da presença do senhor 
em nosso meio cantemos.

[Se houver adoração, neste momento
deve-se expor o Santíssimo Sacramento]

1. CANTO DE ACOLHIDA
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, te amarei, Senhor

Eu só encontro a paz e a alegria
Bem perto de ti (bis)
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
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário
 Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração
 Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença
 No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união
[Em uma adoração eucarística faz-se agora um momento 

de silêncio diante de Jesus sacramentado]

A. DEUS não fala por meio de falsos profetas, Ele capacita 
os profetas como fez com o profeta Jeremias, que envia 
Sua mensagem inquestionável. Jeremias, coloca sua vida na 
palavra, não só falando como fazendo. De coração contrito 
aceitemos o oráculo do Senhor. Ouçamos:

L1. Leitura do livro do profeta Jeremias (Jr 51, 60-64)
Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam 
à Babilônia, tudo que fora registrado acerca da Babilônia.
Ele disse a Seraías: "Quando você chegar à Babilônia, tenha 
o cuidado de ler todas estas palavras em alta voz.
Então diga: Ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, 
para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará 
em ruínas para sempre.
Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma 
pedra e atire-o no Eufrates.
Então diga: Assim Babilônia afundará para não mais se erguer, 
por causa da desgraça que trarei sobre ela. E seu povo cairá".
Aqui terminam as palavras de Jeremias.

[Momento de silêncio e oração]

A. Lendo este trecho do livro do profeta Jeremias, vemos 
que ele se encontra em um dos períodos mais críticos da 
história de Judá. Escolhido pela palavra e tendo sua língua 
moldada por DEUS, faz a mediação entre o povo e DEUS 
e conseguiu ver sua profecia acontecer. Que possamos, 
através da palavra, estarmos sempre nos caminhos de Jesus.

L2. Jeremias constata a ausência do direito e da verdade entre 
as pessoas comuns, mas maior corrupção encontra entre os 
grandes e poderosos, que não agem mal por ignorância, senão 
por determinação consciente e persistente. Quanto mais a crise 
nacional se aprofunda, mais os líderes se recusam a encontrar 
soluções. Só procuram satisfazer seus interesses imediatos e 
deixam o país afundar: "Eles cuidam da ferida do meu povo 
superficialmente, dizendo: 'Paz! Paz!', quando não há paz". 

Trecho meditativo:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda 
dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do 
Senhor, e nessa lei medita dia e noite.

[Tempo de silêncio e meditação]
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L3. “Vinde ver” (Jo 1,39). Foi assim que Jesus respondeu 
aos discípulos de João Batista, que lhe perguntavam onde 
habitava. Procurar Jesus, segui-lo e permanecer com Ele. 
Nossa Igreja procura cuidar do nascimento, discernimento 
e acompanhamento de todas as vocações.
A minha boca falará com sabedoria;
a meditação do meu coração trará entendimento. 

[Tempo de silêncio e meditação]

Trecho meditativo:
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda 
dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do 
Senhor, e nessa lei medita dia e noite.

 [Tempo de silêncio e meditação]

L1. “A confiança exclusiva em DEUS. DEUS fez um pacto 
com o povo; a busca de outras alianças é apostasia deste 
pacto, é adultério. Ser profeta é uma eleição, mas implica 
em rejeição e sofrimento. Vale dizer que a vida de Jeremias 
é o espelho da vocação do povo eleito como tal: ser 
testemunha de DEUS oportuna e inoportunamente”

Trecho meditativo:
Eu me recordo dos tempos antigos; medito em todas as tuas 
obras e considero o que as tuas mãos têm feito.

 [Tempo de silêncio e meditação]

5. PRECES DA COMUNIDADE
P. Irmãos e irmãs, esperando ardentemente a vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo, imploremos com mais fervor a 
sua misericórdia. Ele, que veio ao mundo para evangelizar 
os pobres e curar as pessoas de coração contrito, conceda 
hoje a salvação a todos os que dela necessitam.

L2. Senhor, dai que possamos esperar, atentos e vigilantes, 
a vinda definitiva do vosso Reino e que nossas ações sejam 
transformadas à luz de vossa Palavra, para que apressemos 
esta vinda. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos!
L2. Senhor, iluminai vossa Igreja de Santo André, que, nestes 
tempos de acolhida e missão, propõe um Ano Vocacional, 
a fim de que, acolhendo com alegria o vosso chamado, 
sejamos sinais de vosso amor. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos!
L2. Senhor, fazei com que este Ano Vocacional celebrado 
pela Igreja no Brasil renda frutos de alegria, santidade, 
comunhão, coerência de vida e desperte no coração 
de todos os diocesanos a importante necessidade de 
cultivarmos as vocações. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai-nos!
L1. Senhor, tocados pela excelência da palavra do profeta 
Jeremias, rezemos juntos a oração vocacional:
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]
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P. Deus eterno e todo-poderoso, que salvais todos os homens 
e não quereis a perda de nenhum, ouvi as preces do vosso 
povo e fazei que os acontecimentos do mundo decorram em 
paz segundo vosso desígnio, e vossa Igreja tenha a alegria 
de vos servir tranquilamente. P.C.N.S.
T. Amém.

 

 
[Se este momento vocacional se realiza em uma adoração 

eucarística, entoa-se o “Tão sublime” e, em seguida, o 
presidente dá a bênção com o Santíssimo Sacramento, 

finalizando o momento de adoração.]

[Se este momento acontece fora da adoração
eucarística, segue-se com o seguinte]

CANTO
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor!
És dos anjos o suspiro, e dos homens glória e honor
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor!
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor!
És dos fortes a doçura, e dos fracos o vigor
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor!
És na vida alento e força, e na morte o defensor
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, Hóstia de amor!
És na terra fiel amigo, e do céu, feliz penhor
Eu te adoro, hóstia divina, eu te adoro, hóstia de amor!
És meu Deus, excelso e grande, e dos séculos, o Senhor

A. Ao encerrarmos este momento celebrativo, nossa missão 
apenas se inicia; respondemos ao Senhor e junto a Ele nos 
reunimos. Agora vamos ao mundo proclamar com nossa 
vida e testemunho o bem que Ele nos fez! Partamos com 
coragem!

P. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos 
méritos e a intercessão dos santos Apóstolos 
T. Amém!
P. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo 
dos Apóstolos vos torne, por sua proteção, testemunhas da 
verdade para todos.
T. Amém!
P. Pela intercessão dos Apóstolos, que vos deram por sua 
doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria eterna.
T. Amém!
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.
T. Amém!
P. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

BÊNÇÃO E ENVIO


