
Diocese de Oliveira 

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 2020. 

NA PRESENÇA DO SENHOR, OUVIR AS PALAVRAS DA VOCAÇÃO. 
 

Preparação do ambiente externo: Na sua casa, Igreja doméstica, prepare o ambiente para viver este 

momento de oração: prepare uma mesa com uma toalha (se for possível branca), uma vela ou/e flores, uma 

imagem de Jesus ( um crucifixo ,ou quadro de Jesus), e a Bíblia aberta. 

Preparação do ambiente interno (do coração, do corpo): o nosso “ser” tem que ser preparado para rezar, 

para viver este encontro com Jesus. No lugar escolhido para a oração, sentado, pare um pouco para pensar ao 

desejo que o Senhor tem de te encontrar, de se encontrar com a sua família, reunida para rezar juntos. Fecha 

os olhos, e no silêncio, se sinta na presença da santíssima Trindade, que está lá na sua casa e mais ainda no 

seu coração. Agradeça e peça ao Espírito Santo a graça de aproveitar bem deste momento. 

Texto para entrar na oração pelas vocações 

Rezar pelas vocações significa ter atenção e cuidado com a vida!  

Rezar pelas vocações significa rezar para que cada pessoa se descubra amada pelo Pai (ch-amada) e coloque a sua 

vida a serviço deste amor, o transforme em ação (voc-ação) seguindo os passos de Jesus. 

Assumir a própria vocação pede escuta da voz de Deus, confiança no amor dEle e compromisso com as pessoas, 

particularmente as mais necessitadas.  

A escolha sacerdotal e religiosa muitas vezes é a mais difícil a ser reconhecida e assumida; por isso precisa de mais 

oração, para que os jovens e as jovens possam se abrir e responder com generosidade ao chamado do Senhor. 

Neste Dia Mundial de oração pelas vocações, em comunhão com a Igreja universal oferecemos ao Senhor a nossa 

oração em favor das vocações, acompanhados pela Mensagem escrita pelo Papa Francisco para este dia.  

 

Dir.Iniciamos a nossa oração invocando a Santíssima Trindade cantando: Em nome do Pai... 

 

Musica inicial(esta ou uma outra que vc conhece e que traz paz) ou outro canto para exposição do Santissimo 
Sacramento (onde for possível) 

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! 
Pra fazer Tua Vontade, pra viver do Teu Amor (2 vezes) 

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! 

 

“ONDE DOIS OU TRÊS ESTIVEREM REUNIDOS EM MEU NOME, EU ESTOU ALI, NO MEIO DELES” (Mt 18,20) 
 

Dir: Diante de Tua presença Senhor, queremos nos encontrar, e de Tí, ouvir palavras que nos ajudem a 

atravessar o lago de nossa existência, em Tua santa presença, pois só Tu tens palavras de vida eterna. 

Todos: “Criaste-nos para Vós Senhor! E o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em Vós!”. 

Dir: E neste dia de oração pelas vocações queremos nos lembrar aqui de tantos e tantas , que neste momento 

,diante da vida e dos questionamentos que ela nos faz, se sentem limitados para dar respostas ou dar passos. 



Todos: “De fato, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre preocupado à procura de um local 

afortunado de atracagem, pronto a desafiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejosos também de 

receber do timoneiro a orientação que o coloque finalmente na rota certa.” 

Dir: “Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões, em vez de seguir o farol luminoso 

que o conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, dúvidas e medos.” E 

por isso aqui estamos em Tua divina presença. Pois sabemos que nem sempre é fácil assumir a aventura de 

seguir teu chamado. 

Todos: “Esta aventura não é tranquila: cai a noite, sopra o vento contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e 
há o risco de sobrepor-se o medo de falhar e não estar à altura da vocação.” 

Dir: Ouçamos  essa música do Pe. Zezinho, que nos falasobre as “ Palavras que não passam e que nos prepara 
a acolher a Palavra do Senhor”...  

Palavras Que Não Passam (pe. Zezinho) 
 

Foi teu coração Que me ensinou Palavras que não passam  
No teu coração Coloquei o meu  

Minha religião Vem te ouvir teu coração  
 

Foi teu coração Que me ensinou A fazer da vida Uma esperança só  
Sei que aprenderei Se te ouvir falar  

Não me perderei Se te ouvir com atenção  
 

Palavras que não passam Palavras que libertam  
Palavra poderosa tem teu coração  

Palavra por palavra Revelas o infinito  
Como é bonito ouvir teu coração 

Dir:Podemos, num momento de silêncio, fazer memoria das palavras que guardo no meu coração e que 
sustentam a minha fé, a minha vida, a minha esperança...  

Dir: Acolhemos agora a Palavra do Senhor, que neste dia Mundial de oração, pelas vocações, o Senhor nos dirige:  

Proclamação do Evangelho segundo Mateus (Mt 14, 22-33) 
Logo em seguida(à multiplicação dos pães), Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem 
adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu à 
montanha, a sós, para orar. Anoiteceu, e Jesus continuava lá, sozinho. 
O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. 
Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram 
andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: “É um fantasma”. E gritaram de medo. 
Mas Jesus logo lhes falou: “Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” 
Então Pedro lhe disse: “Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água.” 
Ele respondeu: “Vem!” Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. 
Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” 
Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: “Homem de pouca fé, por que duvidaste?” 
Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: 
“Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!”. Palavra da Salvação. 

Dir: Um momento de silêncio e acolhimento da Palavra proclamada. Se necessário retomo o texto, leio 
novamente e me detenho na Palavra ou nas Palavras que mais tocaram o meu coração. Peço ao Senhor o que 
Ele quer dizer à minha vida através destas Palavras. 



MEDITANDO AS PALAVRAS DA VOCAÇÃO ( PAPA FRANCISCO) 

Dir: “A primeira palavra da vocação é GRATIDÃO. Navegar pela rota certa não é uma tarefa confiada só aos 
nossos esforços, nem depende apenas dos percursos que escolhemos fazer.” 

Todos:” A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é o resultado matemático do que 
decidimos dentro do nosso (eu) isolado; pelo contrário, trata-se, antes de mais nada, de uma resposta ao 
chamado que nos chega do Alto.” 

Dir: “Toda a vocação nasce daquele olhar amoro, que o Senhor nos diriguiu e veio ao nosso encontro, talvez 
mesmo quando o nosso barco estava à mercê  da tempestade. Mais do que uma escolha nossa, a vocação é 
resposta a uma chamada gratuita do Senhor... Por isso, conseguiremos descobri-la e abraçá-la, quando o 
nosso coração se abrir à gratidão e souber reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida.” 
Gesto: no silêncio do meu coração, lembro agradecido de como o Senhor se fez e faz presente na minha vida. 

 

(tempo de silencio) 
 

Cantemos: 

A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz 
A ti meu Deus eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meu caminhos, meu sofrer. 

 

A tua ternura Senhor vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar 
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

 

A ti meu deus, que és bom e que tens amor, ao pobre, ao sofredor, vou servir, esperar 
Em ti senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção, de esperança e de paz. 

 
Dir: De um coração agradecido brota uma resposta corajosa.  “Esta é precisamente a segunda palavra gostaria 
vos deixar: CORAGEM! 
 
L1. Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós 

são os fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura 
para abraçar um estado de vida – como o matrimónio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada – muitas vezes a 
primeira reação é constituída pelo “fantasma da incredulidade”: não é possível que esta vocação seja para mim; 
trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto?” 
 
Todos: “O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida – como casar-se ou consagrar-se de forma 
especial ao seu serviço – exige coragem. Ele conhece os interrogativas, as dúvidas e as dificuldades que 
agitam o barco do nosso coração e, por isso, nos tranquiliza: “Não tenhas medo! Eu estou contigo” 
 
GESTO: repetimos o nosso “eis me aqui, confio na vossa presença e me coloco disponível para ser tua 
testemunha”. Podemos expressar a nossa disponibilidade ficando de pé. Estar de pé expressa prontidão e 
disponibilidade em responder ao chamado do Senhor. E com coração aberto e disponível cantemos: 
 

As sementes que me deste e que não eram pra guardar, Pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar 
 

Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, Trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr 
 

Pelos campos deste mundo quero sempre semear, Os talentos que me deste para eu mesmo cultivar 
 

Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer 
 
Dir: Rezemos pelos que estão desencorajados diante dos desafios da vida e no assumir a sua missão. 
 

L1.“Toda a vocação requer EMPENHAMENTO. O Senhor chama-nos, porque nos quer tornar, como Pedro, 
capazes de (caminhar sobre as água), isto é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do Evangelho, nas 
formas concretas que Ele nos indica cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas de vocação laical, 
presbiteral e de vida consagrada.” 



L2. “Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das responsabilidades que nos esperam – na vida 
matrimonial ou no ministério sacerdotal – ou das adversidades que surgirão, bem depressa desviaremos o 
olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamo-nos a afundar. 
 

Todos: “Pelo contrário a fé permite-nos, apesar das nossas fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do 
Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois Ele estende-nos a mão, quando, por cansaço ou 
medo, corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e 
entusiasmo.” 
 

GESTO: no silêncio do coração faço memoria de todas as vezes que o Senhor esteve ao meu lado e me ajudou 
a enfrentar as tempestades da vida. 
 

Cantemos: Eu confio em nosso senhor com fé, esperança e amor... (3 vezes) 
 

Dir:” E então, a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao LOUVOR. Esta é a última palavra da 
vocação, e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima: agradecida pelo 
olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação, 
Ela fez da sua vida, um cântico eterno de louvor ao Senhor.” 
Com Maria, rezamos o seu cântico de louvor e glorifiquemos o Senhor pelas grandes obras que Ele cumpre em 
cada um nós e através de nós. 
 

Todos: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito; exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou 
para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque 
realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de 
geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos 
soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de 
mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos 
pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. (Lc1, 46b - 55) 
 
Dir: Neste momento, os nossos corações se enchem de desejo de louvar ao Senhor que nos chama, e ao 
mesmo tempo pedimos, que chame mais pessoas, para que também experimentem a sua bondade e o seu 
amor. Cada invocação, repetimos: 

Enviai Senhor bons operários para vossa messe e fortalecei os que já nela trabalham 
 

1. Pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso Bispo Miguel, pelos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Religiosas, 
seminaristas e vocacionados, para que Deus lhes conceda muita luz, força, coragem para a missão que assumiram 
e lhe dê a graça da perseverança. Rezemos:  
 

2. Por todas as famílias, especialmente as de nossa comunidade, para que através de uma vivência cristã em 
seus lares, pela oração e bom exemplo, ofereçam aos filhos o ambiente propício para responderem ao 
chamado de Deus e de poderem livremente fazer sua opção vocacional. Rezemos:  
 

3. Pelas comunidades e os grupos que na nossa Diocese rezam em favor das vocações (Mosteiros Vocacionais, 

Movimento Serra, Equipes Vocacionais Paroquiais  e Obra das Vocações Sacerdotais ou Associação de São José), para 
que, por uma vivência profunda de vida de fé e comunhão de amor, incentivem os grupos de jovens, grupos 
de discernimento vocacional, e tudo que possa despertar a vocação. Rezemos: 
 

Todos: E que nós possamos no serviço das vocações, “abrir brechas no coração de todos os fiéis, para que 
cada um possa descobrir com gratidão a chamado que Deus lhe dirige, encontrar a coragem de dizer «sim», 
vencer a fadiga com a fé em Cristo e finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, 
pelos irmãos e pelo mundo inteiro” 
 

Pai nosso 
 

Dir. Obrigado Senhor, por este momento de oração em favor das vocações. Obrigado, por ter reavivado no 
coração de muitos a chama do teu amor e da vocação. Deus abençoe!  
 
Canto final 


