
Todos: Amém.

Dir.: Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote,

Dir.: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

Mantra: Enviai Senhor/ muitos operários/ para a vossa messe/ pois a messe é grande, Senhor/ e 
os operários são poucos...

Todos: Vivo estás na Igreja! Tornai-nos Vossos �éis seguidores, pois, somente “Cristo nos 
salva e nos envia”!

Todos: Dai saúde e paz ao mundo! Tudo Vos oferecemos e de Vós tudo esperamos.

Dir.: Jesus, Vida sem �m e alegria eterna, 

Dir.: Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis,

Todos: Fazei que Vos amemos sempre e cada vez mais!

Dir.: Jesus, Verdade que nos liberta de todo o desânimo e nos forti�ca na esperança,

Todos: In�amai nossos corações de amor por Vós!

Dir.: Jesus, Caminho verdadeiro e Luz que não se apaga,

Todos: Nós esperamos e con�amos em Vós!

Todos: Em Vós não seremos confundidos eternamente!

Dir.: Jesus, Bom Pastor das Ovelhas e guia supremo de nossas almas,

VocacionalHORA SANTAHORA SANTA



Momento de re�exão, oração e silêncio...

L²: Vocação tem um sentido amplo como chamado de Deus. Inclui o chamado à vida, o chamado 
à amizade com Ele e o chamado à santidade. Isso tem um grande valor, porque coloca toda a 
nossa vida diante de Deus que nos ama, permitindo-nos compreender que nada é fruto de um 
acaso, mas, pelo contrário, tudo pode ser inserido num caminho de resposta ao Senhor, que tem 
um projeto maravilhoso para nós!

Todos: Somos todos chamados e amados por Deus.

L²: Deus nos ama e nunca devemos duvidar disso. Mesmo diante desta realidade desa�adora 
pela qual estamos passando, devemos relembrar que somos amados in�nitamente por Deus e 
que o seu projeto de amor ultrapassa a dor, o sofrimento, a saudade e a morte. Por amor, Cristo se 
entregou até ao �m para nos salvar. Os seus braços abertos na cruz são o sinal mais precioso de 
que Deus é capaz de levar seu amor até o extremo.

L¹: A Igreja é missionária e, por isso, cada um de seus membros desempenha um importantíssimo 
papel. Graças aos sacramentos do Batismo e da Con�rmação, cada cristão é chamado a 
testemunhar e a anunciar o Evangelho à luz do Espírito Santo que é a alma da Igreja (cf. LG 7).

Todos: Somos “amados e chamados por Deus!” 

L¹: Neste mês Vocacional, temos a esperança de que continue sendo o mês em que nos reunimos 
para rezar ainda mais pelas vocações. Para o Papa Francisco, na Exortação Apostólica “Christus 
Vivit”, destacam-se três verdades que precisam ser anunciadas: “DEUS AMA, CRISTO SALVA, E ELE 
ESTÁ VIVO!” Sendo assim, a Igreja no Brasil é chamada, neste ano, a aprofundar que “CRISTO NOS 
SALVA E NOS ENVIA” e que QUEM ESCUTA A SUA PALAVRA POSSUIRÁ A VIDA ETERNA (cf. Jo 5, 24).

L³: O mês vocacional é um momento especial e quer de algum modo enfatizar que fomos 
chamados a amar, porque fomos antes de tudo amados. Amados e chamados por Deus, pois só 
Cristo nos salva e nos envia! É esse o sentido do tema do mês vocacional deste ano.

Dir.: “Ele vive!” É preciso recordar com frequência, porque corremos o risco de tomar Jesus apenas 
como um bom exemplo do passado, como uma recordação, como Alguém que nos salvou há 
dois mil anos. Temos sempre que recordar que Ele é Aquele que nos enche com a sua graça, 
Aquele que nos liberta, Aquele que nos transforma, Aquele que nos dá vida e que nos consola... 
Jesus Vive! Ele Salva! Ele Envia!

Dir.: “Quanto maiores as di�culdades, mais Deus se volta para nós”. Aos Apóstolos, Jesus 
ressuscitado con�ou o mandato: “Ide, pois, fazei discípulos meus entre todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19), assegurando: “Eis que 
estarei convosco todos os dias, até o �m do mundo”. Revestidos da luz de Cristo e inspirados pelo 
Santo Espírito, elevemos os nossos louvores, agradecimentos e súplicas por todas as vocações, 
pois estas são frutos da ação de Deus em nossas vidas e na vida da Igreja.

Todos: “Senhor, só tu nos salva e nos envia!”

Todos: Deus é amor, Cristo é o salvador, Ele vive! Onde está o Pai, está o Filho Jesus, e o 
Espírito Santo. 



L¹: Senhor, Vivo entre nós, louvado sejas pela beleza de Vossa Igreja. Reacendei continuamente os 
dons, os frutos e os carismas de Vosso Santo Espírito em nosso meio, para que possamos ver a 
pre�guração do Vosso Reino de amor na Terra.

Fortalecei todos os consagrados, religiosos e religiosas, para que con�rmem, à Luz do Espírito 
Santo, a �delidade a seus carismas. Que sejam homens e mulheres da graça e que no coração da 
Igreja sejam arautos da paz e da mensagem do Reino Eterno.

Momento de re�exão, oração e silêncio...

Dir.: Senhor Jesus, que nos salva e nos envia, queremos apresentar ao Vosso Santíssimo Coração, 
chagado, mas Ressuscitado, os nossos humildes louvores e súplicas:

Todos: Maria, Mãe da Igreja, con�amos a ti todas as pessoas de Vida Consagrada, para que 
na humildade e com alegria possam seguir Jesus, teu Filho e nosso Senhor. 

L²: Senhor, a vocação das pessoas de VIDA CONSAGRADA que fazem os votos de Castidade, 
Pobreza e Obediência, é lembrada pela disponibilidade de seguir Cristo espelhando-se no SIM de 
Maria, nossa Mãe e primeira vocacionada. 

L³: Senhor, a vocação dos CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS e de seus diversos serviços na comunidade 
necessitam cada vez mais de vossa graça e do reconhecimento das comunidades. Que esta 
vocação nos inspire a sermos “sal da terra e luz do mundo” (cf. Mt 5, 13-16)! Também somos “salvos 
e enviados” para o serviço, para o trabalho e o compromisso, “pois a Messe é grande, Senhor, e os 
operários são poucos!” Abençoai e forti�cai na caminhada os CATEQUISTAS, vocação tão 
importante nas comunidades. Dai ao povo santo, mas também pecador, a plenitude da vida em 
Ti!

Todos: Senhor, suscitai em nós o amor à Vossa Santa Igreja! Que este amor seja gratuito e 
�el e que nos inspire a amar e servir!

Todos: Senhor da vida, abençoai os nossos lares!

L³: A proposta do mês vocacional é para que todos se unam num mutirão de oração pelas 
vocações. Por isso, Senhor, estamos aqui em vossa presença para vos agradecer por tudo, e em 
especial por todas as pessoas que fazem de sua vida um louvor! Agradecemos por todas as 
pessoas que se dedicam com empenho, amor e sinceridade na construção do vosso Reino. 
Também pedimos, humildemente, que derrameis a vossa graça sobre todos os SEMINARISTAS, 
DIÁCONOS, PADRES E BISPOS; eles são chamados a serem pescadores e a lançarem as redes para a 
pesca de almas sedentas do Vosso Amor. Vamos colocá-los em oração diante de Jesus 
Sacramentado para que o Senhor os fortaleça em sua missão e dê perseverança a cada um no seu 
sim diário, na resposta generosa ao chamado recebido... 

Todos: Senhor da vida, fortalecei e inspirai vocações ao ministério ordenado!

L¹: Neste momento, vamos lembrar com carinho da vocação do pai, da mãe e dos �lhos: A 
FAMÍLIA. Agradeçamos a Deus as muitas graças que temos experimentado em nossos lares. Os 
pais e �lhos mais próximos, uma convivência familiar mais sólida de diálogo, perdão e respeito, 
ancorada no amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que não desanimemos diante das 
muitas di�culdades que estamos passando.



L²: Senhor, todos nós somos chamados a ser sal e luz do mundo. Animai os nossos corações para 
que antes de tudo vos coloquemos em primeiro lugar, para que amando a vós, possamos ser sinal 
de vossa presença em nossa comunidade.

Todos: Louvado sejas, Senhor!

Todos: Louvado sejas, Senhor!

L³: Senhor, aqueles que doam a vida inteiramente a Ti precisam continuamente de vossa 
benevolência. Con�rmai todos os seminaristas, consagrados, religiosos e religiosas, diáconos, 
padres e bispos, em vossa força e ternura! Que eles sejam cada vez mais con�gurados ao Vosso 
Filho Jesus, na força de Vosso Santo Espírito.

Dir.: Louvado sejas, Senhor, por vosso imenso amor! Revigorai todas as vocações. Abençoai todos 
os lares, os pro�ssionais da área da saúde, todos os doentes e, em especial, abençoai todo o Povo 
de Deus que se encontra com o coração desanimado e cansado na caminhada da vida. Dai força a 
todos os vocacionados, e que reconheçamos que em Vossa Luz, encontraremos a Luz.

CREDO, PAI-NOSSO, AVE-MARIA, GLÓRIA AO PAI

Todos: Louvado sejas, Senhor!

Todos: Senhor da messe e Pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos Teu forte e 
suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos dê 
sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a Tua voz. Senhor, que a messe 
não se perca por falta de operários; desperta nossas comunidades para a missão, ensina 
nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na vida consagrada e 
religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a �delidade de 
nossos bispos, padres, diáconos, religiosos (as) e ministros. Dá perseverança a nossos pais, 
mães, jovens e seminaristas. Desperta o coração de nosso povo para o ministério pastoral 
em tua Igreja. Senhor da messe e Pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de Tua 
Igreja. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder 
“SIM”. Amém.

Dir.: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus...

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Dir.: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. AMÉM!


