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LEITURA ORANTE VOCACIONAL 

 

“EU VI O SENHOR” (Jo 20, 18) 

 

A Ressurreição de Jesus oferece uma nova perspectiva vocacional de missão aos 

discípulos. A nossa vida vocacional recebe sentido a partir da experiência pessoal de se 

deixar- ser encontrado pelo Senhor que vive e nos ama com amor eterno. Os discípulos 

estavam com medo, trancados e trancafiados, porém Jesus Ressuscitado ao aparecer-lhes 

oferece uma nova possibilidade de viver a vocação. A nossa vocação se realiza na vida 

vocacional dos outros. 
 

REZE: JESUS NÃO APARECE PARA PERMANECER NA TERRA, TAMBÉM A 

VOCAÇÃO NÃO CONSISTE APENAS NUMA REALIDADE TERRENA. 

 

Maria Madalena vai ao túmulo, triste, desanimada e chorosa, mas com a saudade da 

experiência de proximidade vivida com o Mestre. Na sua vida vocacional, onde você tem 

procurado o Mestre? Jesus apareceu, mas ela não conseguiu reconhecê-lo. Muitas vezes 

somos Assim, não reconhecemos a voz do Mestre, diante de tantas vozes e fatos. 

 

REZE: MARIA MADALENA TORNA-SE A PRIMEIRA PESSOA A ANUNCIAR A 

RESSURREIÇÃO. A VOCAÇÃO CONSISTE EM SER ANÚNCIO DE ESPERANÇA 

AO MUNDO. 

 

A primeira pergunta de Jesus ressuscitado destina-se a uma situação específica: 

“Mulher, por que choras?” (Jo 20, 15). Nossa vocação nunca será um entretenimento 

pessoal, sempre será destinada aos outros, diante de suas necessidades. Aos outros, 

sempre! Onde tenho procurado discernir a vocação? 

 

“Maria!”, ao chamá-la pelo nome, ela reconhece o Senhor, e encontra sentido para sua 

vocação. Sua vocação primeira foi levar uma mensagem de esperança: “Eu vi o Senhor”. 

O Senhor nos chama pelo nome. Ele nos conhece. Sabe das nossas maiores virtudes e 

misérias. Ele deseja contar com você. Na escuta e discernimento vocacional, sempre 

encontramos o sentido do chamado vocacional, mesmo que seja no meio das maiores 

dores e preocupações. 

 

REZE: APÓS A COMUNICAÇÃO DE MARIA, PEDRO E O DISCÍPULO AMADO 

ENCONTRAM O SEPULCRO VAZIO. OBRIGADO, SENHOR, POIS ABRAÇANDO 

A VOCAÇÃO ENCONTRAREI O SENHOR NOS DESANIMADOS, 

DESCONHECIDOS E ATÉ PERDIDOS, MAS FICA CONOSCO, SENHOR! 
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HORA SANTA VOCACIONAL 
 

“Cristo Vive! Somos suas testemunhas” 

 

Exposição do Santíssimo Sacramento 

 

Canto: 

Senhor eu sei que é Teu este lugar 

todos querem te adorar, toma Tu a Direção. 

Sim, ó vem, ó Santo Espírito os espaços preencher. 

Reverência à tua voz vamos fazer. 
R: Podes Reinar, Senhor Jesus oh sim, 

o teu poder teu povo sentirá. 

Que bom Senhor, saber que estás presente aqui! 

Reina, Senhor neste lugar. 

Visita cada irmão, oh meu Senhor, 

dá-lhe paz interior, e razões pra te louvar. 

Desfaz todas as tristezas, incertezas desamor; 

glorifica o teu nome, oh meu Senhor. 

 

D: Adorar é escutar, acolher a Palavra encarnada, o Cristo como nosso único Mestre. É 

olhar-se com os olhos do coração, para conhecer e experimentar o amor verdadeiro que 

une as pessoas que se amam! Adorar é crer e escolher colocar Cristo no centro dos 

próprios pensamentos e da própria vida! Adorar é responder generosamente e sem demora 

ao seu chamado a ser discípulos para torná-lo presente no hoje da história. 
L: Fala-me, ó Senhor, e diz-me as palavras que só o amor sabe pronunciar. 
T: Fala-me na tua linguagem inefável, que só o coração pode compreender. 
L: Fala-me de Ti mesmo, para compartilhar comigo a tua divina intimidade. 
T: Fala-me dos teus desejos, dos teus projetos, das tuas grandes intenções para a salvação 

da humanidade. 
L: Fala-me do amor, da dedicação, da colaboração que esperas de mim. 
T: Fala-me da tua misericórdia, da tua bondade, da santidade na qual queres transformar 

todo o universo e a mim mesmo. 
L: Fala-me e faz-me calar a tua Palavra no íntimo da minha alma, na minha inteligência, 

na minha vontade, no meu coração. 
(Momento de silêncio e oração pessoal) 

 

Invocação ao Espírito Santo 

T: Vem Espírito Santo, Tu que santificas e dás vida: doa-nos um olhar vigilante que saiba 

discernir e penetrar as maravilhas realizadas por Deus. 
Vem Espírito Santo, Tu que dás luz ao íntimo esplendor da alma: dissipa toda sombra 

escondida na profundidade do coração, revela-nos a beleza e o encanto que dão forma à 

nossa existência. 
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Vem Espírito Santo, Tu que penetras os abismos e revelas a vida: infunde em nós ternura 

e confiança para que espalhemos fragmentos da tua claridade em todas as criaturas. 

Vem Espírito Santo, Tu que acendes as maravilhas dos olhares: reaviva as cores da 

esperança, inunda com o teu fulgor a história e faz surgir o horizonte esperado que realiza 

as promessas de paz. 

 

Canto de aclamação ao Evangelho (à escolha) (os outros trechos do Evangelho estão em 

negrito, coloque esse também) 
 

L: Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, 

inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, 

sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos 

perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu: “Levaram o meu Senhor e não 

sei onde o colocaram”. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas 

não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: “Mulher, por que choras? A quem 

procuras?” Pensando que era o jardineiro, Maria disse: “Senhor, se foste tu que o levaste 

dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar”. Então Jesus disse: “Maria!” Ela voltou-se 

e exclamou, em hebraico: “Rabuni” (que quer dizer: Mestre). Jesus disse: “Não me 

segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto 

do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus”. Então Maria Madalena foi anunciar 

aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”, e contou o que Jesus lhe tinha dito. 
 

(Silêncio para meditação da palavra) 

 

D: “Nós somos suas testemunhas, a exemplo de Maria Madalena no Evangelho, e a nossa 

missão como Igreja é anunciar a todo mundo que Cristo está vivo e que nós vimos o 

Senhor, experimentamos a sua presença, experimentamos que ele caminha conosco, fala 

conosco, que o seu amor é maior do que a própria morte”. 

 

Oração Comunitária 

Deus, Pai de toda criatura, de Ti recebemos o dom extraordinário da vida: torna-

nos generosos em responder ao teu chamado, como testemunhas de Jesus Ressuscitado, 

o grande único Mestre de nossas vidas. 

Cristo Jesus, irmão nosso, que te manifestaste a Maria Madalena no jardim da 

ressurreição, faze com que nós, Assim como ela, avancemos pelos caminhos que nos 

envias, anunciando a vossa Palavra de vida nova. 

Espírito Santo, fiel amigo no nosso caminho, sustenta-nos com a força do teu amor 

para anunciar e testemunhar, ao longo das estradas do mundo, a beleza da vida como 

vocação. 

Trindade Santa, Amor eterno e infinito, ajuda as nossas comunidades a acolherem 

o a missão de rezar e testemunhar a beleza da vocação de quem responde ao teu chamado. 

Amém.   
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Canto: 

 

Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor, 

pra fazer tua vontade pra viver do teu Amor. 

Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, 

eis-me aqui Senhor! 
1. O Senhor é o Pastor que me conduz. 

Por caminhos nunca vistos me enviou. 

Sou chamado a ser fermento sal e luz, 

e por isso respondi: aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, 

me ungiu como profeta e trovador 

da história e da vida do meu povo 

e por isso respondi: aqui estou! 

          3. Ponho a minha confiança no Senhor, 

          da esperança sou chamado a ser sinal. 

          Seu ouvido se inclinou ao meu clamor 

          e por isso respondi: aqui estou! 

 

L: “A obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, que tem o seu prelúdio 

nas maravilhas divinas realizadas no povo do Antigo Testamento, completou-a o Cristo 

Senhor, especialmente pelo mistério pascal. Por este mistério, Ele destruiu a nossa morte 

e, ressurgindo, deu-nos a vida. 

Refrão cantado: 

Fica conosco Senhor, é tarde e à noite já vem. 

Fica conosco Senhor, somos teus seguidores também. 

L: Todas as vezes que nos reunimos Ele está presente no meio de nós: “Onde dois ou três 

estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles.” (Mt 18,20). Somos o seu 

corpo, Ele age em nossas ações: “Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos 

tempos.” (Mt 28,20). Por isso, em todos os momentos Ele está conosco, mesmo quando 

é noite, não estamos sós. 

Refrão cantado:  

Fica conosco Senhor, é tarde e à noite já vem.  

Fica conosco Senhor, somos teus seguidores também. 

L: “Cristo está presente na sua Palavra, pois é Ele que fala quando na Igreja se leem as 

Sagradas Escrituras.” (SC 7). Portanto, quando ouvimos as Escrituras Ele nos fala e 

aquece nosso coração. 

Refrão cantado: 

Fala Senhor, fala da vida, 

só tu tens Palavra eterna, queremos ouvir! 

L: Jesus Cristo está presente na pessoa do pobre e excluído. Todas as vezes que 

fazemos algo por estes, é ao próprio Cristo que o fazemos. (Cf. Mt 25,40). 

Refrão cantado: 

Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. (bis) 
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L: Presente na Assembleia reunida e na Palavra proclamada, Jesus Cristo está presente 

de modo especial no Pão Eucarístico. 

 

Canto: 

 

Tu és minha vida outro deus não há. 

Tu és minha estrada, a minha verdade. 

Em Tua palavra eu caminharei 

enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. 

Já não sentirei temor pois estás aqui, 

Tu estás no meio de nós. 
2. Creio em Ti Senhor, vindo de Maria; 

Filho eterno e santo, homem como nós. 

Tu morreste por amor, vivo estás em nós, 

unidade Trina com o Espírito e o Pai. 

E um dia eu bem sei Tu retornarás  

e abrirás o Reino do Céu. 
3. Tu és minha força outro Deus não há.  

Tu és minha paz, minha liberdade. 

Nada nesta vida nos separará;  

em Tuas mãos seguras minha vida guardarás. 

Eu não temerei o mal, Tu me livrarás 

e no Teu perdão viverei. 

          4. Ó Senhor da vida,  creio sempre em Ti, 

Filho Salvador eu espero em Ti. 

Santo Espírito de amor desce sobre nós, 

Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé; 

e por mil estradas onde andarmos nós 

qual semente nos levarás. 

 

 

Silêncio e oração pessoal 

 

A: Nossa oração diante do Cristo Senhor, presente na Eucaristia, prolonga a união que 

estabelecemos ao comungar, também, de sua Palavra de vida. Por ela renovamos a aliança 

que nos impele a viver de acordo com o que recebemos pela fé e a testemunhar os valores 

do Reino que Ele veio implantar na humanidade. 

INVOCAÇÕES 

L: Senhor, Deus da Aliança, te manifestaste aos nossos pais como um Deus ciumento e 

fiel. Enriqueceste a tua Igreja com o testemunho de muitas mulheres e homens cheios de 

zelo por Ti e pelo teu reino. 
T: Suscita em todos os teus filhos e filhas o interesse pela salvação da humanidade, para 

que tocados pela tua compaixão, nos tornemos, também nós, promotores da salvação que 

vem de ti. 
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L: Maria Madalena, ao ser enviada por ti a anunciar aos irmãos que estavas vivo, partiu 

determinada e testemunhou a experiência de contemplar-te ressuscitado. 
T: Acende em nós a mesma paixão ardente para nos impulsionar a anunciar o teu 

evangelho de vida e salvação a toda a humanidade. 
L: Quando a chamaste pelo nome ela o reconheceu e se deixou envolver pelo teu amor 

abrindo o coração à missão que lhe confiavas. 
T: Faze que também nós, cheios de amor e iluminados pela tua Palavra nos empenhemos 

em viver segundo a vocação recebida de Deus. 
 

ORAÇÃO 

 

Jesus, Filho Unigênito do Pai, 

no qual reside a plenitude da divindade, 

Tu chamas todos os batizados pelo nome, 

e os envias como tuas testemunhas percorrendo a rota da santidade. 

Suscita no coração de todos os cristãos o desejo de serem, 

no mundo de hoje, testemunhas do poder do teu amor. 

Cumula-os com o teu Espírito de fortaleza e de prudência 

para que sejam capazes de descobrir 

a plena verdade de si e da própria vocação. 

Salvador nosso, enviado pelo Pai 

para revelar-nos o seu amor misericordioso, 

doa à tua Igreja discípulos e discípulas dispostos 

a serem entre os irmãos e irmãs 

manifestação da tua presença que renova e salva. 

Virgem Santa, Mãe do Redentor, 

guia segura no caminho para Deus e o próximo, 

Tu que conservaste a sua palavra no íntimo do coração, 

sustenta com a tua materna intercessão as famílias 

e as comunidades eclesiais, para que ajudem os adolescentes e os jovens 

a responder generosamente ao chamado do Senhor. Amém. 

 

Bênção do Santíssimo 

 

 

Canto Final 

 

Poucos os operários, 

poucos trabalhadores 

e a fome do povo aumenta mais e mais. 

És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece, 
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põe sangue novo nas veias da tua Igreja. 

          1. Falta pão porque falta trigo. 

          Falta trigo porque não semeiam, 

          e faltam semeadores 

          porque ninguém foi lá fora chamar. 

Falta fé porque não se ouve. 

Não se ouve porque não se fala 

e falta esse jeito novo 

de levar luz e de profetizar.  

               2. Falta gente pra ir ao povo, 

               descobrir por que o povo se cala. 

               Pastores e Animadores 

               pra incentivar o teu povo a falar. 

Falta luz porque não se acende. 

Não se acende porque faltam sonhos 

e falta esse jeito novo 

de levar luz e falar de Jesus. 

 

 

 

 

HORA SANTA VOCACIONAL 

 

Comentário inicial:  

 

Lembrando o pedido que o Senhor nos faz pedi ao Senhor da messe que envie operários 

para a sua messe, diante do Santíssimo Sacramento, rezaremos pedindo a Ele que envie 

santas vocações para a sua Igreja, que envie jovens corajosos capazes de deixar tudo por 

amor ao Reino de Deus. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie trabalhadores para a 

sua colheita.” (Mt 9, 35-38) 
 Nesta hora santa queremos pedir ao Mestre que inspire os jovens a entregarem suas vidas 

a Jesus, pois, como também nos lembra o Papa Francisco: “nenhuma vocação nasce por 

si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo, 

na experiência do amor fraterno.”  Assim, na certeza de que tudo o que pedirmos em 

nome de Jesus, Ele o fará (Jo 14,14), coloquemo-nos na Sua presença, rezando pelas 

vocações, cantando... 

Só por Jesus 
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Jesus, só por ti, eu quero me consumir, como uma vela que queima no altar, me consumir 

de amor. Só em ti, ó Jesus, eu quero me derramar feito um rio que se entrega ao mar, me 

derramar no teu amor. (bis) 

Pois tu, Jesus, é o meu amparo, meu abrigo, é a alegria de minha alma. Só em ti, jesus, 

repousa a minha esperança, eu não vacilarei, e mesmo que doer, eu quero seguir contigo 

até o fim. 

Só por Jesus. (bis) 

 

Silêncio 

 

Música: Quem perde sua vida por mim. 

Quem perde sua vida por mim, 

A encontrará, a encontrará, 

A encontrará. 

Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, 

Me encontrará, me encontrará. 

Não tenhas medo, não tenhas medo, 

Eu estou aqui, eu estou aqui. 

Quem deixa suas terras por mim, seus bens por mim, 

Seus filhos por mim, me encontrará. 

Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi? 

Aqueles que elegi, não tenhas medo. 

Não tenhas medo, eu estou aqui, 

Eu estou aqui. 

Quem perde sua vida por mim, 

A encontrará, a encontrará, 

A encontrará. 

 

 

Do Evangelho segundo Marcos 8,34 -36 

 

Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: “Se alguém me 

quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a 

sua vida vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai 

salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria 

vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? 
 

Convocando a multidão com os seus discípulos, Jesus explica com extrema clareza o que 

significa "se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo". A condição para sermos 

discípulos de Jesus é renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz do dia a dia para que 

possamos segui-Lo. E Jesus nos garante que o fim de toda a nossa luta é a vida eterna: 

basta apenas ter a coragem de nos colocar em caminho e segui-Lo com a certeza de que 

não estamos sozinhos, Ele caminha conosco. 
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A renúncia a nós mesmos nos impele a abdicar de nossas opiniões, ideias, pensamentos, 

julgamentos e preconceitos em prol de um bem maior. O renunciar a nós mesmos é não 

seguir a lógica humana, é abandonar-nos nas mãos de Deus, deixando que Ele nos 

conduza, nos liberte e nos leve onde Ele quer e não onde nós queremos. Tomar a Cruz 

significa abraçar nossas dores, dificuldades e limites cotidianos, e não fugir das 

responsabilidades por causa do desconforto que estamos vivendo. É estar aos pés da cruz 

como Maria, com a cabeça erguida, sofrendo sim, mas com fé, pois acreditamos na 

promessa recebida por Deus e por isso Assumimos até as últimas consequências o nosso 

sim.  “Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga”: é 

Assim que Jesus reafirma a relação com os seus discípulos. Aqueles que o seguem 

compartilham seu destino, sempre, e em qualquer situação. 

Sim, nossa vida está entrelaçada com a do Mestre e é Ele quem dá a Direção e traça o 

caminho. Não entender isso, é ser pego em um grande mal-entendido. Não há atalhos 

fáceis ou rotas alternativas. 

Mas, cuidado, negar a nós mesmos não significa abrir mão de nossa vida, esmagar nossos 

desejos. Longe disso! De fato, há uma fecundidade oculta que germina na terra do nosso 

coração quando superamos nossas resistências, desmascaramos nossas ilusões e lutamos 

com aquela parte de nós que gostaria de caminhar à frente de Jesus. 

Tomando a nossa cruz, entregando-nos a Ele, o desejo mais profundo que carregamos 

dentro de nós encontra plena realização, mesmo que nem sempre o reconheçamos, pois: 

“Quem ama a sua vida a perde e quem odeia a sua vida neste mundo a guardará para a 

vida eterna” (Jo 12,25). 

 A salvação, que saboreamos verdadeiramente a partir da lógica da renúncia, na alegria 

de uma vida vivida na gratuidade, ao estilo do grão de trigo que, caído na terra, se não 

morre, fica só; mas, se morre, produz muito fruto, é algo imensamente grande e 

recompensador. (cf Jo 12,24) 

 

 Você tem medo de enfrentar desafios e de Assumir compromissos?  Como você tem 

abraçado a cruz no seu dia a dia? 

Silêncio 

 

Música: Vocação 

 

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 

São muitos os convidados 

Quase ninguém tem tempo 

Quase ninguém tem tempo 
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Se ouvires a voz de Deus 

Chamando sem cessar 

Se ouvires a voz do mundo 

Querendo te enganar 

A decisão é tua 

A decisão é tua 

São muitos os convidados 

São muitos os convidados 

Quase ninguém tem tempo 

Quase ninguém tem tempo 

O trigo já se perdeu 

Cresceu, ninguém colheu 

E o mundo passando fome 

Passando fome de Deus 

A decisão é tua 

A decisão é tua 

 

Silêncio 

 

Mantras 

 

Rezemos pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe e após cada 

prece respondamos: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

1.Senhor, abençoai o Papa, os bispos e os presbíteros da vossa Igreja, sustentai suas vidas 

e dai-lhes força e coragem no pastoreio dos fiéis e na celebração do culto divino, nós vos 

pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

2. Senhor daí aos nossos seminaristas e diáconos perseverança e coragem no caminho de 

discernimento e preparação para o ministério sacerdotal e que possam, movidos por vossa 

Palavra, dar uma autêntica resposta de amor a Vós e ao Povo de Deus, nós vos pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

3.Senhor, que todos os consagrados sejam presença viva de Cristo nas comunidades e 

sirvam sempre com caridade aqueles que mais necessitam de Vosso amor, nós vos 

pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

4.Senhor, suscite no coração dos jovens o desejo de entregarem suas vidas a Cristo, 

unindo-se cada vez mais a Cristo e à sua Igreja, doando-se aos irmãos com generosidade, 

nós vos pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

5.Que a Virgem Maria, interceda por todos os que escolheram doar suas vidas a serviço 

dos irmãos e da Igreja para que tenham coragem, sejam generosos e testemunhem a 

alegria de serem consagrados, nós vos pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 
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6.Deus Pai, fazei que as famílias se abram à presença de Deus na própria vida, 

glorificando-o sempre e oferecendo-lhe os humildes frutos do trabalho e do nosso 

empenho cotidiano, nós vos pedimos: 

 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

 

7.Senhor, pelos leigos para que se revigorem a graça dos sacramentos do Batismo e da 

Crisma e os tornem testemunhas fiéis e comprometidas na Evangelização, sendo 

“verdadeiros sujeitos eclesiais” para a construção de uma sociedade justa e solidária, na 

perspectiva de vosso Reino, nós vos pedimos: 

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

 

Silêncio 

 

Mantras 

 

Música: O PROFETA 

 

Antes que te formasse dentro do seio de tua mãe. 

Antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei. 

Para ser meu profeta, entre as nações eu te escolhi. 

Irás aonde enviar-te e 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? 

Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. 

Não temas anunciar-me em tua boca eu falarei. 

Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar. 

Para edificar destruirás e plantarás. 

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, 

Deixa a tua casa porque a terra gritando está. 

Nada traga contigo, pois a teu lado eu estarei; 

É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. 

 

Silêncio 

 

Mantras 

 

Oração Vocacional: 
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Mestre Divino, que nos incentiva a pedir operários para Messe, concedei-nos o dom de 

famílias, comunidades e escolas que rezem pelas vocações e sejam celeiros novas 

vocações para a Igreja. 

O Jesus despertai em nossos jovens, o desejo de seguir a Ti, dai-lhes a vontade de 

renunciar aos próprios interesses para abraçar a Sua Vontade e dedicar-se ao vosso 

serviço, que possam ter coragem, perseverança, fidelidade e paciência de se colocarem 

em Espírito de abertura  para responderem ao teu chamado. 

Suscitai entre nós, sacerdotes, religiosos e religiosas que testemunhem a alegria da doação 

e da fraternidade, que amem a Eucaristia, a Virgem Maria para que possam inspirar 

nossos jovens a fazerem escolhas conscientes e sem medo por amor ao Reino e por amor 

aos mais pobres. 

Fortalecei os que foram chamados: bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos e daí 

lhes perseverança, coragem para desempenharem com amor e fidelidade a sua missão na 

Igreja. 

Ó Mãe e Rainha das vocações, abençoai os jovens para que respondam sim ao seu 

chamado e intercedei por todos eles para que tenham forças e coragem de correr riscos 

por amor a Teu filho Cristo Jesus. Amém. 
 

Canto: Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. 

Pois a messe é grande, e os operários são poucos. 

 

Silêncio 

 

Música: 

 

É Teu esse momento de adoração 

Não tenho nem palavras para me expressar 

No brilho dessa luz que vem do teu olhar 

Encontro meu abrigo meu lugar 

E quando estamos juntos entre nós está 

Passando em nosso meio a nos abençoar 

E tocas com ternura com a tua mão 

A cada um que abre o coração 

 

Minhas mãos se elevam 

Minha voz te louva, o meu ser alegra 

Quando estou em tua presença, Senhor 

Minhas mãos se elevam 

Minha voz te louva, o meu ser alegra 

Quando estou em tua presença, Senhor 

É Teu esse momento de adoração 

Não tenho nem palavras pra me expressar 

No brilho dessa luz que vem do teu olhar 

Encontro meu abrigo meu lugar 
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E quando estamos juntos entre nós está 

Passando em nosso meio a nos abençoar 

E tocas com ternura com a tua mão 

A cada um que abre o coração 

Minhas mãos se elevam 

Minha voz te louva, o meu ser alegra 

Quando estou em tua presença, Senhor 

Minhas mãos se elevam 

Minha voz te louva, o meu ser alegra 

Quando estou em tua presença, Senhor 

 

Silêncio 

 

Bênção 

 

Canto de reposição 

 

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! 
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TERÇO VOCACIONAL 

 

Sugestões para o Terço: Preparar o local, colocar a bíblia, a imagem do coração de Jesus, 

de Maria ou um dos padroeiros das comunidades. No caso de institutos religiosos colocar 

a imagem do Padroeiro ou a do fundador e a do Seminário a Imagem de São João Maria 

Vianey ou o padroeiro do seminário, Ex. São José. 

Preparar 05 velas que serão acesas quando as leituras forem proclamadas e um crucifixo 

que será usado no decorrer do terço para compor o lugar. 

 

O Mistério do Chamado 

“Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi” (Jo 15, 16) 

 

Dirigente: Queremos, neste momento de oração, contemplar a beleza do chamado de 

Deus, seu mistério que nos apaixona e nos leva a doarmos a vida pelos irmãos e pela 

Igreja. Contemplando, Assim os olhos de um Cristo amoroso que nos convida a fazermos 

parte de sua vida, de seu caminho, de seu mistério, de sua Igreja. Coloquemos nossas 

intenções: 
Refrão: Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel. 

Fiel é aquele que vos chamou. 

 

Dirigente: Em nome do Pai ... (pode ser cantada) 
Dirigente: Creio em Deus Pai... 
 

1ª dezena – O chamado à Vida 

 

Dirigente: Deus em seu amor nos chama à vida, este é o primeiro chamado que Deus nos 

faz concretamente. A natureza, tudo que existe nela, nosso planeta que é nossa casa 

comum e o ser humano são obras tecidas pelo grande artista que é o Senhor. Somos, 

Assim, chamados a cuidar desta vida, a contemplá-la, a amá-la e a protegê-la. 
Refrão: Vem espírito Santo, Vem. Vem Iluminar (2x) 

 

 

 

 

Leitor 1: Leitura: (Acende-se a primeira vela)   
“Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci; antes que saísses do seio, 

eu te consagrei” (Jr 1,5) 

Leitor 1: Deus nos chama desde o ventre materno para a vida e nos dá a missão de cuidar 

de tudo que existe. Quando vemos o aumento da violência, as mortes de jovens, de 

crianças, a legalização do aborto como algo normal, a Eutanásia, a destruição das florestas 

com as queimadas, o desmatamento, as poluições dos rios, as invasões dos territórios 

indígenas e quilombolas, a destruição pelo garimpo, a grilagem de terras, a louvação das 
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armas, da morte e da tortura, as guerras pelo poder, a crescente miséria e a fome, nos 

perguntamos: Até quando, Senhor? Sl 13,1. 
 

Leitor 2: “Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação” Sl 13, 

5. Confiando no Senhor, somos chamados a construir um mundo novo, um mundo de paz, 

de respeito, em que a integridade humana esteja em primeiro lugar.  Um mundo que 

possamos compartilhar e nos reunir em torno de um único bem: A VIDA para todos. 

Rezemos: 
Todos: Pai-Nosso, Ave-Marias, Glória ao Pai... 
Todos: Fazei-nos compreender a beleza do teu chamado à VIDA 

 

Canto: O Amor de Deus 
 

O amor de Deus se mostra em pleno Sol 

Flore o jardim, dá vida ao beija-flor 

Brinca no mar e as nuvens põe no céu 

Pra me dizer: Grande é teu valor! 

Grande é teu valor! 

O amor de Deus vem antes e depois 

E vai além dos sonhos que aprendi 

Não se desfaz, nem mesmo ao dizer não 

É a luz que diz: Filho, é por aqui! 

Filho, é por aqui! 

O amor de Deus renova os corações 

Fala de paz, reparte sempre o pão 

Fere o temor, enfrenta os desafios 

Me faz dizer: Tudo bem, irmão! 

Tudo bem, irmão! 

O amor de Deus compõe e recompõe 

Estende a mão, jamais exclui alguém 

Frente ao rancor, se firma no perdão 

Fazendo ver: Eu te quero bem! 

Eu te quero bem! 

Grande é teu valor! 

Filho, é por aqui! 

Tudo bem, irmão! 

Eu te quero bem! 

 

2ª dezena – O Chamado a SER CRISTÃO 

 

Dirigente: Deus que nos chamou à vida, nos chama a nos doarmos a ela seguindo os 

passos do amor de Jesus “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 13, 34-35). 

Jesus esteve com os que mais precisavam, comeu com os pecadores, perdoou, escutou, 

curou os doentes, olhou nos olhos da mulher adúltera, sorriu, e a resgatou, ensinou as 

coisas belas do reino, chamou seus amigos, partilhou o pão, o consagrou como seu corpo 

e sangue e deu sua vida pela humanidade. Assim, pelo batismo somos chamados a sermos 

seguidores de Cristo, a querer o bem de cada pessoa pelo respeito e fraternidade do Reino. 

Cantemos: 
Refrão: No peito eu levo uma cruz /No meu coração, o que disse Jesus/No peito eu levo 

uma cruz/ No meu coração, o que disse Jesus. 

 

Leitor 2: Leitura (Mt 16,24-25)   (Acende-se a segunda vela junto com uma cruz) 

“Então Jesus disse aos discípulos: ‘Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas 

quem perder a sua vida por amor de mim, há de encontrá-la” 
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Leitor 1: Ser Cristão, não é uma mera repetição de palavras, gestos e ritos, mas sim de 

uma experiência concreta e Assumida do seguimento de Jesus. O cristão se coloca no 

caminho percorrendo e refazendo os passos do mestre. É Jesus que caminha e se opõe às 

contradições de um sistema que domina e retira do seu centro o que é de Deus. No seu 

tempo, ao mostrar ao povo a verdadeira vivência do Deus da vida, é preso, condenado 

injustamente e morto na cruz “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 46) 

Dizendo isso expirou. Assim, ser Cristão também deve nos abrir para os tempos de 

perseguições e dificuldades, mas com a fé e esperança naquele que venceu a morte e 

ressuscitou. 

 

Leitor 2: Segundo a ONG Open Doors mais de 360 milhões de Cristãos atualmente são 

perseguidos no mundo, das mais variadas formas. O cardeal Kurt Koch em 2021, 

lembrando os 106 anos do genocídio armênio disse “Os cristãos de hoje não são 

perseguidos porque são ortodoxos ou ortodoxos orientais, católicos ou protestantes, mas 

porque são cristãos”. Esta realidade vivida por muitos Cristãos no mundo nos indaga 

também sobre nosso posicionamento diante das minorias religiosas existentes em nosso 

país. Como Cristãos somos chamados ao respeito e à tolerância. Porém, não é isso o que 

acontece em muitos lugares. Por isso, umas perguntas são  necessárias se fazer: E em 

nossas cidades, bairros, ruas, os Cristãos também são perseguidos? E quando os cristãos 

perseguem os próprios cristãos, e quando a perseguição se encontra na própria Igreja? E 

quando somos nós que perseguimos outras religiões pela intolerância? 

Fazer silêncio por todos os Cristãos perseguidos no mundo. 

Todos: Pai-Nosso, Ave-Marias, Glória ao Pai... 
Todos: Fazei-nos compreender a beleza do verdadeiro sentido de Ser Cristão: O Amor 

incondicional a Deus e aos irmãos, sobretudo, os mais pobres. 

 

3ª dezena – O Chamado a Ser Leigo comprometido com o Reino 

 

Dirigente: “Todos os Cristãos, de qualquer condição ou estado, são chamados pelo 

Senhor, cada um por seu caminho, para a perfeição da santidade pelo qual o próprio Deus 

é perfeito” (Lumen Gentium). A partir do Concílio Vaticano II a Igreja abriu as portas de 

modo significativo à atuação laical na cooperação ao serviço dos sacerdotes, dos 

religiosos e de todo o povo de Deus, dando Assim um testemunho mais profundo ao 

mundo. 
 

Leitor 1: “A voz do Senhor ressoa sem dúvida no íntimo do próprio ser de cada Cristão, 

que graças à  fé e aos sacramentos da iniciação Cristã, torna-se imagem de Jesus Cristo, 

insere-se na Igreja como seu membro vivo e é sujeito ativo da sua missão de salvação” 

(Christifidelis Laici). Na Liturgia, na catequese, na pregação da palavra, no trabalho, 

nas escolas, no ensino em casa com os filhos, na relação no casamento, o leigo, 

Assumindo seu compromisso de batizado deve levar luz e ser sinal do Cristo para os 

irmãos e irmãs. Em muitos lugares, com a falta de sacerdotes, como a Amazônia, são os 

leigos que mesmo nas dificuldades sustentam a fé da comunidade. Nessa realidade 

Amazônica, se sobressai o serviço das mulheres. São catequistas, ministras da palavra e 
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da eucaristia, agentes do batismo, da pastoral da criança, coordenadoras da comunidade 

entre tantos outros serviços que elas desempenham, Assim, são figuras proféticas da 

ação do reino. 

Refrão: Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir; numa luta desigual dominaste-me, 

Senhor. E foi tua a vitória 

 

Leitor 1: Leitura  (Jo 15,16) (Acende-se a Terceira vela)   
"Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí para que 

vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça" 

 

Leitor 2:  A vocação ao matrimônio, sacramento do amor de um homem e de uma mulher, 

é garantia de renovação; deste amor nasce a continuidade da comunidade Cristã. Do ceio 

familiar nascem vocações comprometidas com o amor e com o Reino de Deus. Por isso, 

na vida Laical a vida em família ajuda na proliferação da vivência da santidade, na 

descoberta do chamado de Deus. A família continua sendo esteio da sociedade e apesar 

de tão atacada e violentada, continua resistindo e sendo sinal do amor de Deus no mundo, 

E como estamos vivendo em nossa família? No respeito entre casais, entre irmãos, entre 

pais e filhos? Como estamos vivendo o chamado ao matrimonio, a ser catequista ou a 

outro ministério leigo na comunidade? 
Todos: Pai-Nosso, Ave-Marias, Glória ao Pai... 
Todos: Fazei que surjam vocações laicais comprometidas com reino e que a família seja 

a cada dia mais, celeiro de F e de vocações para o Senhor. 
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Canto: A Barca 

 

Tu, te abeiraste na praia/Não buscaste 

nem sábios, nem ricos/Somente queres 

que eu te siga 

 

Senhor, Tu me olhaste nos olhos/ 

A sorrir, pronunciaste meu nome 

Lá na praia, eu larguei o meu 

barco/Junto a Ti, buscarei outro mar 

 

 

 

 

 

 

 

Tu, sabes bem que em meu barco/Eu 

não tenho nem ouro, nem 

espadas/Somente redes e o meu trabalho 

Tu, minhas mãos solicitas/Meu cansaço, 

que a outros descansem/Amor que 

almeja seguir amando 

Tu, pescador de outros lagos/Ânsia 

eterna de almas que esperam/Bondoso 

amigo, que Assim me chamas 

 

 

4ª dezena – O Chamado ao ministério ordenado e à vida consagrada 
 

Dirigente: Leitor: Jesus chama a todos, mas de forma mais específica, chama homens e 

mulheres a viverem e a se doarem mais profundamente ao trabalho do Reino. São pessoas 

que resolvem de modo especial se entregar e Assumir livremente a todos, sobretudo, aos 

que mais necessitam. 
 

Leitor 1 – Quantos padres diocesanos e religiosos servem ao povo de Deus e através de 

suas mãos tornam o pão e o vinho, no corpo e sangue de Cristo. “Fazei isto em memória 

de mim”. As mãos consagradas nos confessam, nos tratam pela ação dos sacramentos e 

nos conduzem ao projeto de Deus. Iniciando por nosso Papa Francisco, por nossos bispos, 

padres diocesanos e religiosos, Diáconos permanentes. Cada um deles nos revela o amor 

de Deus que nos santifica. 
 

Leitor 2 – Com eles, quantos homens e mulheres se consagrados. Uns religiosos e 

religiosas, fazem através dos conselhos evangélicos da pobreza, obediência e castidade o 

sinal do Cristo irmão de todos. Há também os religiosos e religiosas seculares, homens e 

mulheres comuns que se tornam irmãos de todos vivendo os três votos em seus locais de 

atuação. Nas novas comunidades há leigos que se consagram ao serviço do reino no meio 

do povo. Quanta riqueza, tudo provém do Senhor, Rezemos para que Sacerdotes, 

Religiosos, religiosas e demais consagrados possam ser perseverantes em suas escolhas e 

que o senhor da messe chame muitos jovens a se entregarem totalmente pelo reino. 
Canto: Eis me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu 

amor (bis). Eis-me aqui Senhor. 

 

Leitor 2:  Leitura (Mc 1,17-18). (Acende-se a quarta vela) 
 “E Jesus lhes disse: ‘Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens’. Deixando 

imediatamente as redes, eles o seguiram” 

Todos: Pai-Nosso, Ave-Marias, Glória. 



22 
 

 

 Todos: Enviai Senhor, muitos operários para Vossa Messe. Pedimos por lugares 

longínquos como em muitas comunidades na Amazônia, em que não recebem sacerdotes 

por dois, três, cinco, dez anos e por isso, não recebem o vosso corpo e vosso sangue como 

deveriam. Pedimos para que os jovens se sintam chamados à missão, a doarem suas vidas 

pelo reino nestes lugares. 
 

5ª dezena – Jesus Chama a Juventude a sua amizade 

  

Dirigente: A juventude é chamada a colocar à  disposição do reino suas alegrias e 

qualidades. Por isso, na sua exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit, o papa 

Francisco faz a abertura dizendo “CRISTO VIVE: é ele a nossa esperança, e a mais bela 

juventude deste mundo. Tudo o que ele toca se torna jovem, se torna novo, se enche de 

vida”. É um convite a todo o povo de Deus, em especial aos Jovens a refletirem sobre seu 

protagonismo e ao chamado feito por Jesus em suas vidas. 
 

Leitor 1: Em primeiro lugar, o jovem é chamado à amizade do Cristo. Jesus é jovem e 

deseja compartilhar seu reino com as juventudes. “O fundamental é discernir e descobrir 

que o que Jesus quer de cada jovem é, acima de tudo, sua amizade” (Christus Vivit). 

Assim, o jovem é chamado a viver essa amizade, na família, nos seus grupos, na 

comunidade, nas Escolas, nas Universidades e em todas suas realidades. 
 

Leitor 2: O sínodo dos bispos para a juventude e depois a exortação apostólica pós-

sinodal Christus Vivit, nos trouxe um novo ardor missionário para os jovens. O Espírito 

Santo deseja que a amizade entre o Cristo, fonte da juventude, e os jovens possa ser 

fortalecida e vivida no amor e na alegria. Por isso, a comunidade Cristã deve, seguindo a 

voz de Deus no sínodo, trazer os jovens para o meio, valorizando seu trabalho, escutando 

seu coração, sua realidade, ajudando-os a discernir e acompanhando-os para que possa 

experimentar o amor e a amizade do mestre. Cantemos o Refrão: 
Refrão: 

Canto: 

Um passo à frente/Levante a cabeça 

Contemple o infinito ao seu redor/ Há muitos operários sem missão 
E passo a passo, estenda suas mãos/ Desfaça a incerteza e o temor 
É hora de uma grande decisão! 

 

 Leitura: MT 05, 14-16 - (Acende-se a quinta vela) 

"Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma 

montanha. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para 

colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, 

brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem 

vosso Pai que está nos céus.” 
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Leitor 3 – Proporcionar para a juventude momentos de escuta, de diálogo e oração. Ir 

até aos Jovens espalhados pela nossa realidade, muitos ameaçados pela violência, pelo 

racismo, pela invisibilidade que a Sociedade impõe, pela miséria. Rezemos: 

     

Todos: Pai-Nosso, Ave-Marias, Glória ao Pai... 
Todos: Para que os jovens encontrem na sua vida a presença do Cristo amado. 
 

Salve Rainha 

Oração pelas Vocações (Oração do MÊS Vocacional) 

Canto Final 

1. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou 

disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me onde os 

homens necessitem de Tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança. 

Onde tudo seja triste simplesmente, por não saber de ti. 

2. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor Senhor. Tenho 

alma missionária, conduze-me à terra que tenha sede de Ti. 

3. E, Assim eu partirei cantando, por terras anunciando. Tua beleza Senhor, terei meus 

braços sem cansaço. Tua história em meus lábios e a força da oração. 
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HORA VOCACIONAL (2021) 2022 
 

Tema: “Cristo nos salva e nos envia” 

Lema: “Quem escuta a minha Palavra possui a vida eterna” (cf. Jo 5,24) 

 

LEITURA ORANTE DA PALAVRA 

 

Título: Vocação é comunicar o Amor de Deus. 

Subtítulo: Chamado, compromisso e herança. 

 

Ambientação 

 

❖ Colocar um som ambiente como acolhida: 

https://www.youtube.com/watch?v=3fVF49dOXtw 
 

❖ Espalhar no ambiente (no chão, nas cadeiras, em possíveis objetos que o espaço 

contenha) tarjetas em branco. Obs: o intuito é chamar a atenção para a ideia de 

que Deus fala conosco em tudo, mas com cada um de forma diferente. 

 

❖ No centro do ambiente compor uma mandala: no centro uma fonte ou uma bacia 

com água (de preferência de barro) e a bíblia dentro da bacia elevado por algum 

objeto para não tocar a água, ao redor desse centro compor círculos. O primeiro 

com sementes, depois plantas, depois frutos e depois sementes, respectivamente, 

dando a ideia de que a partir da água viva as sementes germinam, plantas crescem, 

geram frutos e novas sementes, nunca tendo fim o Reino de Deus. 

 

Esquentando o coração 

 

1 Pedir aos/as jovens que andem pelo espaço, observando os objetos onde estão as 

tarjetas, a mandala e ir dando sentido ao que veem. 

  

2 Uma provocação pode ser feita por quem conduz o momento: Deus se comunica 

conosco de diversas formas, aqui nesse espaço, por exemplo, como Deus se 

comunica conosco. O que esse objeto, caminho, espaço onde está a tarjeta me 

fala? 

 

3 Pedir para escrevam em cada tarjeta uma palavra que veio à mente ao contemplar 

o objeto. Cada tarjeta deverá conter várias palavras, cada uma escrita por jovens 

diferentes. 

 

(Esta primeira parte da Leitura Orante tem o objetivo de introduzir o tema, 

preferencialmente com alguma dinâmica e simbologia. Entre textos, cantos e 

orientações, sugere-se no máximo 2.200 caracteres com espaço. Exemplo) (Com 

https://www.youtube.com/watch?v=3fVF49dOXtw
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a vela apagada e estando sentados, canta-se repetidas vezes, de forma suave, o 

refrão orante) 

 

Refrão Orante: Tu és fonte de vida, tu és fogo tu és amor, vem Espírito Santo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=eHxy7_sR0_w ) 
  

(Enquanto cantam, um jovem, previamente avisado, acende a vela e faz a seguinte oração) 

 

Jovem 1: Silenciar para ouvir - Nós te rendemos graças, ó Deus de amor, por se 

comunicar conosco a partir de tudo que criastes. Nós te pedimos a tua misericórdia para 

nos abrir e ver-Te em tudo, enquanto a calor aconchegante desta luz nos envolve, com a 

luz de teu Espírito. Por Cristo, nosso Senhor! 
 

Refrão Orante: 

Água Sagrada – ZÉ Vicente -  https://www.youtube.com/watch?v=PiCxBNIbG2E 
 

(Enquanto canta-se, algum jovem previamente avisado passa a bacia com água para que 

se benzam e façam o sinal da cruz, inicia-se com o Animador para que os demais vejam 

o gesto e repitam) 

 

Animador/a (A.): Queridos jovens, rezar e viver a vocação é comunicar o Amor de Deus 

a nós e ao outro. É se colocar diligente ao seu chamado de promover vida em abundância 

pelo compromisso contínuo ao cuidado, dando o que recebemos por Graça e que tem por 

herança a alegria de ver o Reino de Deus sempre acontecendo. 
 

E em tempos de uma comunicação tão eficiente, rápida, por tantas plataformas, mas às 

vezes superficial, é importante nos perguntarmos: Estamos realmente saboreando nossa 

vocação, ou seja, experimentando com profundidade e comunicando o Amor de Deus?   
O Papa Francisco, por ocasião do 50º DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES 

SOCIAIS (2016), afirmou: “Aquilo que dizemos e o modo como o dizemos, cada palavra 

e cada gesto deveria poder expressar a compaixão, a ternura e o perdão de Deus para 

todos. O amor, por sua natureza, é comunicação: leva a abrir-se, não se isolando. E, se o 

nosso coração e os nossos gestos forem animados pela caridade, pelo amor divino, a nossa 

comunicação será portadora da força de Deus”. 
Como filhos e filhas de Deus, somos chamados a comunicar com todos, sem exclusão. 

Particularmente é próprio da linguagem e das ações da Igreja transmitir misericórdia, para 

tocar o coração das pessoas e sustentá-las no caminho rumo à plenitude daquela vida que 

Jesus Cristo, enviado pelo Pai, veio trazer a todos. 

Trata-se de acolher em nós mesmos e irradiar ao nosso redor o calor materno da Igreja, 

para que Jesus seja conhecido e amado; aquele calor que dá substância às palavras da fé 

e acende, na pregação e no testemunho, a «centelha» que os vivifica. 

 
Jovem 2: Tomar consciência - Todos nós somos obra de Deus, capazes de comunicar seu 

Amor infinito. “E a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra 

https://www.youtube.com/watch?v=eHxy7_sR0_w
https://www.youtube.com/watch?v=PiCxBNIbG2E
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para uma vida eterna.” (Jo 4,14). Há em nós também uma fonte de água viva chamada a 

jorrar. 
 

Jovem 3: Comunicar - Tudo aquilo que recebemos de Deus é Dom e Graça. E por isso, 

não podemos deixar de testemunhar as maravilhas do Senhor na nossa vida a fim de 

despertar no outro também essa fonte e germinar sementes do Reino. 
 

Canto (vocacional) – Seduziste-me Senhor 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7E10HCK4n-Y 
 

C                Dm G7                    C Am 

Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir; 

              Dm G7                 C                  G7  C 

Numa luta desigual dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. 

 

    F                                 Dm 

1. Vantagens e honras são perdas para mim 

  G                                                           C 

Diante do conhecimento deste bem supremo que é Cristo, meu Senhor. 

 

2. Para conhecê-Lo fui longe e me perdi 

Agora que O encontrei não quero mais deixá-lo. 

 

3. Nada sou na minha justiça que é só aparência 

Mas tudo sou na justiça de Deus que nasce da fé em Cristo. 

 

4. Quero conhecê-Lo ainda mais e a força da sua ressurreição. 

Sei que conhecê-Lo é sofrer e morrer com Ele, mas a vida é mais forte. 

 
Fazendo memória 

 A: 

 

❖ Pedir que o jovem escreva nas tarjetas que estão nas cadeiras o nome de pessoas 

inspiradoras (não necessariamente estão próximas dos jovens, exemplo Papa 

Francisco) e/ou Animaram de perto sua vocação (não necessariamente estão 

servindo a Igreja, exemplo uma tia que inquietou sobre a vocação religiosa). Pedir 

que todos coloquem esse nome na mandala formando um novo círculo. Quando 

todos colocarem explicar a simbologia da mandala: formamos um corpo único a 

partir do chamado de Deus (água viva) nos colocamos enquanto sementes que 

germinam, amadurecem e geram frutos com novas sementes (envio e missão), 

essa é a vida eterna de quem escuta a Palavra...a morte não interrompe a missão, 

pois a herança deixada faz perpetuação da missão a partir de outros e outras, por 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7E10HCK4n-Y
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isso estar atento/a ao chamado é tão importante. Assim essas pessoas que 

acabamos de lembrar também nos ajudam a germinar a semente de Deus que 

somos e, Assim, também nós somos convidados a continuar essa mandala. 
 

 

Todos (T.): Bom Deus, / trago-te os meus entes queridos, / os meus amigos e aquela 

pessoa que amo muito / e que contribuiu com seu exemplo de vida / para que a semente 

da fé brotasse em mim. / Guarda-os de todo o mal / e guia-os com segurança pelo seu 

caminho. /Ilumina o nosso olhar, / firma os nossos corações, / abençoa a nossa amizade, 

/ conduz os nossos passos / e deixa-nos permanecer no teu amor. Amém. 
 

Deus nos fala 

 

Jovem 4: Como filhos de Deus, somos chamados a comunicar com todos, sem exclusão. 

Particularmente próprio da linguagem e das ações da Igreja é transmitir misericórdia, para 

tocar o coração das pessoas e sustentá-las no caminho rumo à plenitude daquela vida que 

Jesus Cristo, enviado pelo Pai, veio trazer a todos. Trata-se de acolher em nós mesmos e 

irradiar ao nosso redor o calor materno da Igreja, para que Jesus seja conhecido e amado; 

aquele calor que dá substância às palavras da fé e acende, na pregação e no testemunho, 

a «centelha» que os vivifica. (Papa Francisco, mensagem 50º DIA MUNDIAL DAS 

COMUNICAÇÕES SOCIAIS, 2016) 
 

Jovem 5: “A boca fala do que o coração está cheio” Mt 12, 34. Com o Amor divino 

despertado em nosso coração pela Palavra de Deus construímos a Igreja. 
 

Canto de Aclamação: Quando Chegou a Palavra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSSJ12CrtC4 
 

  D         A7             Bm 
A palavra do Senhor quando chegou 

A/C#     D        G       D 
Desinstalou       meu coração 

     D          A7          Bm 
Ao chegar, desafiou-me a exigir 

A/C#    Bm/A G            D 
Uma resposta   de sim  ou  não 

   G           Em     G           Em 
É fácil dizer sim, é fácil dizer não 

     G             Em    G              D Em 
Mas dói depois do sim, dói depois do não 

F#m      Bm          E4 E 
A.... Palavra do Senhor 

                   Em            (F# G A) 

https://www.youtube.com/watch?v=cSSJ12CrtC4
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Depois que ela passou nada mais 

 A                     D 
Será do jeito que já foi 

 

Obs:  importante que a leitura seja feita com a bíblia que está no centro da mandala. 

 

Jovem 1: Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João (Jo 4, 31-38).   
 

....Jesus disse: «O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua 

obra. 35 Vocês não dizem que faltam quatro meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: 

ergam os olhos e olhem os campos: já estão dourados para a colheita. 36 Aquele que colhe, 

recebe desde já o salário, e recolhe fruto para a vida eterna; desse modo, aquele que 

semeia se alegra junto com aquele que colhe. 37 Na verdade é como diz o provérbio: ‘Um 

semeia e outro colhe’. 38 Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. 

Outros trabalharam, e vocês entraram no trabalho deles.». Palavra da Salvação. 
 

T.: Glória a vós, Senhor. 

 

(Momento de silêncio interior, lembrando o que se leu). 

 

O que diz o texto? 
 

Retomar os versículos que mais chamaram a atenção. Motivar os jovens a repetirem uma 

palavra ou frase que mais lhe marcou). 

 

Trocando ideias 

 

Jovem 2: Os discípulos estavam aflitos, pois Jesus não queria se alimentar. Então Jesus 

busca esclarecê-los sobre o verdadeiro alimento que o nutria: cumprir a missão confiada 

a ele, seu Projeto de Vida. 
 

Jovem 3: “O bem tende sempre a comunicar-se (...) Assim, não nos deveriam surpreender 

frases de São Paulo como estas: ‘O amor de Cristo nos absorve completamente’ (2 Cor 5, 

14); ‘ai de mim, se eu não evangelizar’ (1 Cor 9, 16) (...) ‘os que mais desfrutam da vida 

são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a 

vida aos demais’. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais 

do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal: ‘Aqui 

descobrimos outra profunda lei da realidade: “A vida se alcança e amadurece à medida 

que é entregue para dar vida aos outros. Isto é, definitivamente, a missão” (Evangelii 

Gaudium, números 9 e 10) 
 

(O que o texto diz para mim, para nós? Atualizar a Palavra, ligando-a com a vida; 

comparando com a situação de hoje. Pode-se usar perguntas provocativas por exemplo: 

como temos vivido a comunicação no nosso cotidiano (com pressa, sem atenção, sem 
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afeto ou com uma escuta atenta, acolhedora)? Me sinto parte de uma comunidade ou 

apenas um número em plataformas sociais? Construo relações autênticas e genuínas além 

das telas? Percebo o Amor de Deus sendo comunicado a mim através do outro? E eu, 

percebo se estou comunicando o amor de Deus por gestos e palavras? 
 

Deixar os jovens partilharem. Neste momento, também, as congregações e institutos de 

vida consagrada presentes podem partilhar como seu carisma é uma forma de viver o 

projeto de Jesus). Colocar o nome das congregações nas plantas que estão na mandala. 
 

No silêncio da alma 

 

Animador: Nesse momento, cada um, em silêncio, abra seu coração para que Jesus lhes 

diga por onde começar a ser um evangelizador, um comunicador do seu Amor. (O que o 

texto me faz dizer a Deus? Deixar um tempo de silêncio para reflexão pessoal. Se for 

oportuno colocar uma música instrumental de fundo) 

 

Jovem 4: “Somente graças a este encontro – ou reencontro- com o amor de Deus, que se 

converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da 

autorreferencial idade. Chegamos a ser plenamente humanos, quando somos mais do que 

humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos a fim de 

alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. 
Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Porque, se alguém acolheu este amor que lhe 

devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de comunicá-los aos outros?  

((Evangelii Gaudium, número 08) 

 

(Tempo de silêncio e retomada... O que mais marcou da Palavra de Deus e das palavras 

do Papa Francisco? O que o Senhor me pede? Motivar para que resumam numa frase a 

descoberta feita e escrevam na tarjeta a palavra central desse apelo. É importante não 

perder o clima orante). 

 

Crescendo na comunhão 

 

Animador: Chegou a hora de apresentarmos a Deus nossos sonhos, anseios e orações. 

Que novo olhar este texto gera em mim? (Deixar um tempo para que os jovens possam 

fazer sua partilha ou preces. Se o Animador julgar oportuno, esse pode ser, também, o 

momento para, pessoalmente ou em grupo, Assumir um gesto concreto). 

 

Canto – Ouvir Deus 

 

OUVI A VOZ DE DEUS TÃO FORTE, OUVI... 

ELA APONTA O NORTE, OUVI... 

EU TENHO MUITA SORTE, OUVI... 

E ELA ECOA EM MIM. 

OUVI DEUS, DEUS ME OUVE... (BIS) 
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OUVI GENTE QUE DISSE: ENLOUQUECEU, 

POBRE COITADO, SE PERDEU... 

MAS ORAS!... QUEM SE ACHOU FUI EU. 

E A VOZ ME DIZ QUE SIM. 

OUVI DEUS, DEUS ME OUVE... (BIS) 

 

OUVI. É UM MISTÉRIO A SENSAÇÃO 

QUEM OUVE NÃO É A RAZÃO 

É O SENTIMENTO, A EMOÇÃO... 

ACHO QUE NÃO TEM FIM. 

OUVI DEUS, DEUS ME OUVE... (BIS) 

 

OUVI E A VOZ ME FAZ MAIS QUE SENTIR 

ME ENSINOU QUE DEVO AGIR 

E CONSEGUIU ESTOU AQUI, 

E SEI, VOU PROSSEGUIR. 

OUVI DEUS, DEUS ME OUVE... (BIS) 

 

OUVI, PORQUE ASSIM FOI QUE ELE QUIS 

JÁ SOU ANTENA, SOU RAIZ 

E SINTO A FÉ COMO UM PAÍS 

QUEM NELE MORA É FELIZ. 

OUVI DEUS, DEUS ME OUVE... (3 vezes) 

 

Rezando com os irmãos: 

 

 

T.: Desejamos de mãos dadas, sendo presença de Deus na vida do outro, cuidar de toda a 

criação, vivendo e partilhando o Amor misericordioso para seguir construindo o Reino de 

Deus. Amém. 

 

Pai Nosso 

 

Oração final e bênção 

 

Senhor, dai-nos a conversão do olhar de Te perceber em tudo e em todos. No mais simples 

gesto a tua comunicação nos chama, nos salva, nos reanima. Concede-nos também a 

sabedoria de ouvir o Teu chamado nos fazendo comprometer com o Reino de amor e 

Justiça perpetuando tua herança de vida em abundância para toda a Tua criação. 

  

T.: 
Inspirai-nos a sermos contemplativos na ação; / fazei que, a exemplo do Cristo Amigo, e 

seguindo seu mandamento, / nos empenhemos generosamente no serviço aos demais, em 
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especial aos mais vulneráveis empobrecidos. / Vossa Igreja seja testemunha viva da 

verdade e da liberdade, / da justiça e da paz, / para que toda a humanidade experimente e 

se abra a promover a esperança de um mundo novo mais justo e fraterno. / Por Cristo 

Nosso Senhor. Amém. 

A.: 

Que o caminho seja brando a teus pés, 

o vento sopre leve em teus ombros. 

Que o sol brilhe cálido sobre tua face, 

as chuvas caiam serenas em teus campos. 

E até que eu de novo te veja, 

Deus te guarde na palma de sua mão. 

T.: Amém. 
Canto: Tomai Senhor. 

https://www.youtube.com/watch?v=pc9to_zqRJ8 
A       Bm        C#m    Bm  F#m              E  F#m 
Tomai Senhor e recebei,      toda minha liberdade 

           E         D         F#m 
A minha memória e o meu entendimento 

                 E      D                    F#m 
Toda a minha vontade, e tudo o que tenho e possuo 

        E         D          A    Bm  C#m  Bm 
Vós me destes, a vós o restituo 

 

 A     Bm        C#m     Bm   F#m            E 
Tudo é vosso, disponde,    pela Vossa vontade 

F#m                E             D    F#m 
Dai-me apenas, Senhor, o vosso amor e graça 

    E       F#m        E       F#m     Bm  C#m  Bm 
Que isso me basta que isso me basta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pc9to_zqRJ8
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CELEBRAÇÃO VOCACIONAL - MINISTÉRIO ORDENADO 

 

Agosto de 2022 - 
“Cristo Vive! Somos suas testemunhas” 

e no lema: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18). 
 

Ao redor da Mesa da Palavra podem ter alguns elementos que lembrem os ministérios 

ordenados. Pouco antes da Celebração a comunidade reunida entoa o refrão: 

 

Refrão: Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou: é fiel, é fiel. Fiel é aquele que 

vos Chamou. 

 

Anim.: Queridos irmãos e irmãs, nesta Celebração da Palavra, nos unimos em oração 

pelas Vocações Ordenadas - Bispos, Padres e Diáconos, são chamados ao serviço do 

Reino, para apascentar o rebanho de Cristo. Confiando no Senhor que nos conduz pelos 

pastores da Igreja cantemos.   

 

Eis-me aqui, Senhor, (2x) / pra fazer tua vontade, / pra viver no teu amor: (2x) / Eis-me 

aqui, Senhor! 

1 - O Senhor é o Pastor que me conduz / por caminho nunca visto 
me enviou, / sou chamado a ser fermento, sal e luz / e, por isso, 

respondi: aqui estou! 

2 - Ele pôs em minha boca uma canção, / me ungiu como profeta 

e trovador / da história e da vida do meu povo / e, por isso, 
respondi: aqui estou! 

3- Ponho a minha confiança no Senhor. / Da esperança sou chamado 
a ser sinal, / seu ouvido se inclinou ao meu clamor / e, por isso, respondi: aqui estou! 

 

Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai.. Ass.: Amém 
Dir.: A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito 

Santo estejam convosco. 
Ass.: Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 

Recordação da Vida 

Anim.: O Cristo Ressuscitado enviou a sua Igreja  a testemunhar o seu Reino no mundo, 

e pela  “Sagrada Ordenação confere  a alguns fiéis o dom do Espírito Santo para 

apascentarem a Igreja pela Palavra e pela Graça de Deus”(Ritual de Ordenação - RO). 
“O ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em ordens diversas por aqueles 

que desde a antiguidade são chamados Bispos, Presbíteros e Diáconos”(RO). Eles são 

chamados a proclamar com a sua missão que Cristo Vive e que nos quer vivos, e por isso 

nos conduz através dos pastores da Igreja. 
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“Os Bispos, «revestidos da plenitude do sacramento da Ordem», pelo Espírito Santo, 

«foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores» e, como 

tais, presidem ao rebanho do Senhor na pessoa de Cristo chefe. 

«Os presbíteros, estão Associados aos Bispos na dignidade sacerdotal e, por força do 

sacramento da Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo sumo e eterno Sacerdote, 

para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros 

sacerdotes do Novo Testamento». 

Aos diáconos «são-lhes impostas as mãos, mas para o ministério sagrado. Fortalecidos 

com a graça sacramental, servem o povo de Deus, em união com o Bispo e o seu 

presbitério, na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade” (RO). 
 

Assim a Igreja é conduzida pelos Pastores que o Senhor escolheu para guardar o seu 

Rebanho, Testemunhando que ele Vive e nos convida à Vida Plena Nele. Peçamos ao 

Senhor da Messe que conserve os nossos pastores na fé e na caridade, e que chame muitos 

jovens para o ministério ordenado. 

 

Refrão: O Senhor me chamou, / e eu respondi: “Eis-me aqui!” / O Senhor me chamou, / 

e eu respondi: “Eis-me aqui, Senhor!” 

 

Dir.: Para bem celebrarmos a Palavra do Senhor, peçamos o perdão de nossos Pecados. 

Senhor Tende Piedade de nós. 

Cristo Tende Piedade de nós. 

Senhor Tende Piedade de nós.. 
 

Dir.: Deus Todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 

conduza a vida eterna. 

Ass.: Amém. 
 

Oremos: 
Ó Deus, como estabelecestes que o vosso povo fosse conduzido por pastores, derramai 

em vossa Igreja o espírito de piedade e fortaleza, que suscite ministros ordenados dignos 

do vosso santo serviço, e capazes de pregar o Evangelho com mansidão e coragem. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém 
 

_________________________________ 
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LITURGIA DA PALAVRA 

 

I Leitura  Is 61, 1-3a «O Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres» (cf. Lc 

4, 18) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
1 - O espírito do Senhor Deus está sobre mim, 

porque o Senhor me ungiu; 

enviou-me para dar a boa-nova aos pobres, 

curar as feridas da alma, 

pregar a redenção para os cativos 

e a liberdade para os que estão presos; 
2 - para proclamar o tempo da graça do Senhor 

e o dia da vingança do nosso Deus; 
para consolar todos os que choram, 

3 - apara reservar e dar aos que sofrem por Sião 

uma coroa, em vez de cinza, 

o óleo da alegria, em vez da aflição. 

Palavra do Senhor. 

 

Salmo - Sl 88, 21-22.25.27 

 

R. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. 

 

1 - Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, * 
e o ungi, para ser rei, com meu óleo consagrado. 

Estará sempre com ele minha mão onipotente, * 
e meu braço poderoso há de ser a sua força. R. 

 

2 - Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele, * 

sua força e seu poder por meu nome crescerão. 
Ele, então, me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai, * 

sois meu Deus, sois meu Rochedo 

onde encontro a salvação!' 

 

 

Aleluia, aleluia, aleluia. 

Ó Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo! (Jo 21,17) – R. 
 

+ Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João – 
Jesus se manifestou aos seus discípulos e, 

depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: 

“Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?” 

Pedro respondeu: 
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“Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. 

Jesus disse: 

“Apascenta os meus cordeiros”. 

E disse de novo a Pedro: 

“Simão, filho de João, tu me amas?” 

Pedro disse: 

“Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. 

Jesus lhe disse: “Apascenta as minhas ovelhas”. 
Pela terceira vez, perguntou a Pedro: 

“Simão, filho de João, tu me amas?” 
Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. 

Respondeu: “Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo”. 
Jesus disse-lhe: “Apascenta as minhas ovelhas. 

Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. 

Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres 

ir”. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. 
E acrescentou: “Segue-me”. 
Palavra da salvação. 

 

Homilia 

 

Preces da Comunidade 

 

Ao Senhor que conduz a sua Igreja pelos pastores que ele mesmo consagra, elevemos 

nossos pedidos e orações e digamos: Senhor escutai a nossa prece. 

 

1 Senhor sustentai os nossos bispos em seu pastoreio, para que sustentem o seu povo 

na fé e no amor de Cristo Bom Pastor. Nós vos pedimos. 

2 Senhor fortalecei no seu ministério os nossos padres, para que sejam testemunhas do 

seu Reino de justiça e paz. Nós vos pedimos. 

3 Senhor que enriqueceis  a sua Igreja com o serviço da caridade, da palavra e da liturgia 

pelo ministério de nossos Diáconos, confirmai-os em sua vocação. Nós vos pedimos. 

4 Senhor que o seu povo não cesse de rezar pelas vocações, para que floresça a 

diversidade de ministérios em sua Igreja, para o serviço do mundo. Nós vos pedimos. 

 

Oração pelas Vocações 
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 de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para 

que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, 

para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém 

 

Partilha 
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A comunidade pode entoar um cântico de partilhar enquanto recolhe as coletas para o 

sustento da comunidade e para a ajuda aos pobres. 

 

Canto 
1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. / 

Nossa resposta ao amor será feita / se a nossa colheita mostrar frutos bons. 
Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa do amor. (bis) 

2. Participar é criar comunhão, / fermento no pão, saber repartir. / Comprometer-se com 

a vida do irmão, / viver a missão de se dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, / depois se transformam em vida no pão. / 

Assim, também, quando participamos, / unidos, criamos maior comunhão. 

 

Se não houver distribuição da Sagrada Comunhão, imediatamente após as preces reza-se 

a Oração do Senhor (Pai Nosso) e a celebração encerra-se com a Oração vocacional, a 

benção e o Canto Final. 

Se houver distribuição da Sagrada Comunhão, neste momento o Ministro trás o Cibório 

com a reserva eucarística até o altar e coloca sobre o corporal. Feita a genuflexão, a 

comunidade pode entoar o hino de ação de graças: 

 

1 Em coro a Deus louvemos/ eterno é seu amor/ Pois Deus é admirável 

eterno é seu amor 

Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor! 

2 Criou o céu e a terra:/ eterno é seu amor/ Criou o sol e a luz,/ eterno é seu amor 

3 Fez águas, nuvens, chuvas:/ eterno é seu amor/ Fez pedras, terras, montes:/ eterno é 

seu amor 

4 Distribuiu a vida/ eterno é seu amor/ Na planta, peixe e ave:/ eterno é seu amor 

5 E fez à sua imagem/ eterno é seu amor/ o homern livre e forte:/ eterno é seu amor! 

6 Na história que fazemos/ eterno é seu amor/ Deus vai à nossa frente:/ eterno é seu 

amor 

7 E quando nós pecamos/ eterno é seu amor/ perdoa e fortalece:/ eterno é seu amor 
 

Pai Nosso 

 

Min.: A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ass.: O amor de Cristo nos uniu. 

Min.: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ass.: Senhor eu não sou 

digno… 

 

Distribuição da Comunhão 

Vós sois meu Pastor, ó Senhor, / nada me faltará se me conduzis. 
1. Em verdes pastagens me leva a repousar. / Em fontes bem tranquilas, as forças 

recobrar. 
2. Por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar./ De todos os perigos, meu Deus, vem 

me livrar! 
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3. Meu Deus junto a mim, o mal não temerei; / seguro em seu cajado, tranquilo eu 

estarei. 
4. Me preparais a mesa perante o opressor, / me perfumais a fronte, minha taça 

transbordou. 
5. Felicidade e amor sem fim me seguirão, / um dia em vossa casa, meus dias pAssarão. 

 

Dir.: Oremos: 

Alimentados pelo pão da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Pai, que este sacramento de 

amor faça germinar as sementes lançadas generosamente por vós no campo da Igreja, 

para que muitos escolham o vosso serviço na pessoa dos irmãos e das irmãs. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

 

Bênção Final 

Dir.: O Senhor esteja convosco. 
Ass.: Ele está no meio de nós. 

Dir.: Deus vos abençoe e vos guarde. 
Ass.: Amém. 
Dir.: Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. 

Ass.: Amém. 
Dir.: Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. 

Ass.: Amém. 
Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

Ass.: Amém. 
 

 

 

Canto Final 

Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, / quem faz da sua vida uma eterna 

procissão. (2x) 
1 - Escolhi o Cristo / como companhia, / escolhi o Reino / como vocação, / escolhi o 

mundo / como moradia, / escolhi o pobre / como meu irmão. 
2- Quero ver o mundo / com o teu olhar, / e a dor da vida, / com teu coração. / Vou levar 

ajuda / a quem precisar, / vou cantar a vida / como uma canção. 
3- Quero descobrir / minha vocação: / leiga, religiosa / ou sacerdotal. / Quero ver meu 

povo / todo em missão, / numa Igreja toda / ministerial. 
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	Canto: Tomai Senhor.
	https://www.youtube.com/watch?v=pc9to_zqRJ8

