
                                                                                   

 

56º Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

IV Domingo da Pascoa – Bom Pastor 

 

Instrução sobre a celebração da Hora Santa Vocacional 

2019 

A Hora Santa Vocacional é uma maneira de promover um momento de oração 

pelas vocações, a fim de criar uma cultura vocacional. Para tal, partimos de um subsídio 

celebrativo. Os movimentos, pastorais e comunidades, contudo, podem adaptar às 

realidades em que estão inseridas, por exemplo, não fazendo diante do Santíssimo 

Sacramento se não houver a possibilidade. Pode-se ainda incrementar com outros atos 

de devoção, tais quais: o Santo Terço/Rosário, o Ofício ou similar. 

Também é indicado para que os movimentos ligados às juventudes possam 

celebrar esta Hora Santa em seus encontros, ou usar seu tema em palestras e/ou 

momentos de oração. As equipes de Liturgia também se ocupem de fomentar no dia 

uma prece especial pelas vocações, e ornem, segundo as disposições da Santa Mãe 

Igreja, o lugar de culto com símbolos vocacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

A coragem de arriscar pela promessa de Deus 

Animador (a): Neste dia, em que celebramos o 56º Dia Mundial de Oração pelas 

Vocações, o Santo Padre, nos convida a não termos medo nem de Cristo nem de Sua 

Igreja, pois “neles se encontra o tesouro que enche a vida de alegria. Digo-vos isto por 

experiência: graças à fé, encontrei o fundamento dos meus sonhos e a força para os 

realizar.” Este caminho não é, contudo, fácil de se viver, mas com Cristo vale a pena, 

uma vez que, “para quem está com Jesus, o mal é um desafio a amar cada vez mais” 

(Papa Francisco). Recebamos Jesus Cristo na Eucaristia cantando. 

Canto de Exposição – Sugestão: Diante do Rei 

Ministro: Graças e Louvores se deem a todo momento. 

T.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento (3x). 

Ministro: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 

T.: Como era no princípio, agora e sempre. Amém! 

(Momento de Silêncio diante do Santíssimo) 

Animador (a): Em sua mensagem para este dia, o Papa Francisco enfatiza dois 

pontos da vida cristã: somos portadores de uma promessa e precisamos de coragem de 

arriscar por Jesus. Cristo pede ajuda àqueles que estavam chegando da pesca noturna. 

Passaram a noite toda sem nada pescar, estavam desencantados, de cabeça baixa, tristes. 

Leitor 1: Nossa vida é assim, um coração cheio de desejos, empenho para que 

as atividades deem frutos, desafiando os ventos fortes e o mar revolto. Ora temos uma 

pesca farta, ora, as redes retornam vazias. Trata-se, literalmente, de um “mar” de 

possibilidades. Mas no cotidiano de nossa vida Jesus vem ao nosso encontro! “Sucedeu 

assim com a pessoa que escolhemos para compartilhar a vida no matrimônio, ou quando 

sentimos o fascínio da vida consagrada: vivemos a surpresa dum encontro e, naquele 

momento, vislumbramos a promessa duma alegria capaz de saciar a nossa vida. De 

igual modo naquele dia, junto do lago da Galiléia, Jesus foi ao encontro daqueles 



                                                                                   

pescadores, quebrando a ‘paralisia da normalidade’. E não tardou a fazer-lhes uma 

promessa: ‘Farei de vós pescadores de homens’ (Mc 1, 17)”. 

Canto – Sugestão: A Barca 

Leitor 2: O chamado de Deus é um convite para não nos prendermos a uma vida 

banal, mas que livremente lancemos as redes. Se provamos uma pesca milagrosa, “é 

porque nos quer fazer descobrir que cada um de nós é chamado – de diferentes modos – 

para algo de grande, e que a vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido e 

daquilo que anestesia o coração. Em suma, a vocação é um convite a não ficar parado na 

praia com as redes na mão, mas seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós, 

para a nossa felicidade e para o bem daqueles que nos rodeiam” (Papa Francisco). 

Canto – Sugestão: Vocação (Pe. Zezinho) 

Leitor 3: “Naturalmente, abraçar esta promessa requer a coragem de arriscar 

uma escolha. Sentindo-se chamados por Ele a tomar parte num sonho maior, os 

primeiros discípulos, ‘deixando logo as redes, seguiram-No’ (Mc 1, 18). Isto significa 

que, para aceitar a chamada do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente e correr 

o risco de enfrentar um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que nos poderia manter 

amarrados ao nosso pequeno barco, impedindo-nos de fazer uma escolha definitiva; é-

nos pedida a audácia que nos impele com força a descobrir o projeto que Deus tem para 

a nossa vida. Substancialmente, quando estamos colocados perante o vasto mar da 

vocação, não podemos ficar a reparar as nossas redes no barco que nos dá segurança, 

mas devemos fiar-nos da promessa do Senhor” (PapaFrancisco). 

Canto – Sugestão: Alma Missionária 

Animador (a): “A vida cristã encontra a sua expressão naquelas opções que, 

enquanto conferem uma direção concreta à nossa navegação, contribuem também para o 

crescimento do Reino de Deus na sociedade. Penso na opção de se casar em Cristo e 

formar uma família, bem como nas outras vocações ligadas ao mundo do trabalho e das 

profissões, no compromisso no campo da caridade e da solidariedade, nas 

responsabilidades sociais e políticas, etc. Trata-se de vocações que nos tornam 

portadores duma promessa de bem, amor e justiça, não só para nós mesmos, mas 

também para os contextos sociais e culturais onde vivemos, que precisam de cristãos 

corajosos e testemunhas autênticas do Reino de Deus. No encontro com o Senhor, 



                                                                                   

alguém pode sentir o fascínio duma chamada à vida consagrada ou ao sacerdócio 

ordenado. Trata-se duma descoberta que entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta, 

sentindo-se chamado a tornar-se ‘pescador de homens’ no barco da Igreja através duma 

oferta total de si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao Evangelho e aos irmãos. 

Esta escolha inclui o risco de deixar tudo para seguir o Senhor e de consagrar-se 

completamente a Ele para colaborar na sua obra. Muitas resistências interiores podem 

obstaculizar uma tal decisão, mas também, em certos contextos muito secularizados 

onde parece não haver lugar para Deus e o Evangelho, pode-se desanimar e cair no 

‘cansaço da esperança’” (Papa Francisco). 

Canto – Sugestão: Vinde Espírito Santo 

Escuta da Palavra: Mc 1,16-20 

(Partilha, Silêncio e Oração pessoal) 

Canto – Sugestão: Canção de Pedro 

(Silêncio e Oração pessoal) 

Leitor 4: “Não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor! 

Particularmente a vós, jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos à chamada do Senhor! 

Se Ele vos chamar por esta estrada, não vos oponhais e confiai n’Ele. Não vos deixeis 

contagiar pelo medo, que nos paralisa à vista dos altos cumes que o Senhor nos propõe. 

Lembrai-vos sempre que o Senhor, àqueles que deixam as redes e o barco para O seguir, 

promete a alegria duma vida nova, que enche o coração e anima o caminho. Queridos 

amigos, nem sempre é fácil discernir a própria vocação e orientar justamente a vida” 

(Papa Francisco). Por isso, há o Serviço de Animação Vocacional, para proporcionar, 

sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento! 

Canto – Sugestão: Te amarei Senhor 

Prece Vocacional 

Animador(a) : Confiantes na ternura de Jesus, Bom Pastor, rezemos: 

1) Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 

ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso 

Bispo Dom Ricardo, sobre o nosso pároco e todo o clero. 

R.: Senhor, ajudai-nos a percorrer o vosso caminho! 



                                                                                   

2) Deus e Senhor nosso, abençoai nossas famílias, que sejam santas e fecundas. 

Que os pais sejam sinal de ternura e amor, que os filhos cresçam em sabedoria, estatura 

e graça, e que em nenhum lar falte a Tua presença. 

3) Deus e Senhor nosso, especialmente neste dia a elas dedicado, que as mães 

brilhem sempre como sinal de vosso amor, que acolhe e ampara, e, a exemplo de Vossa 

e nossa Mãe, Maria Santíssima, ensinem seus filhos os caminhos de Deus. 

4) Deus e Senhor nosso, olhai pelo chefe da nação e do Estado, e sobre todas as 

pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo 

brasileiro paz constante e prosperidade completa. 

5) Deus e Senhor nosso, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o 

Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e 

a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as 

nossas orações. 

6) Deus e Senhor nosso, tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no 

purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. 

Animador(a): Finalizemos com a oração vocacional: 

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 diáconos, sacerdotes e 

bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do 

povo de Deus e de toda a humanidade. Amém! 

(Silêncio e Oração pessoal) 

Leitor 5: “Precisamos olhar para Maria. Na história daquela jovem, a vocação 

também foi uma promessa e, simultaneamente, um risco. A sua missão não foi fácil, 

mas Ela não permitiu que o medo A vencesse. O d’Ela ‘foi o ‘sim’ de quem quer 

comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia para além 

da certeza de saber que é portadora duma promessa. Pergunto a cada um de vós: sentes-

te portador duma promessa? Que promessa trago no meu coração, devendo dar-lhe 

continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não 

eram motivo para dizer ‘não’. Com certeza teria complicações, mas não haveriam de ser 



                                                                                   

idênticas às que se verificam quando a covardia nos paralisa por não vermos, 

antecipadamente, tudo claro ou garantido’” (Papa Francisco). Com Maria, a Mãe da 

Igreja, rezemos pedindo sua maternal intercessão pelas diversas vocações. Rezemos: 

Ave Maria, Cheia de Graça... 

Canto – Sugestão: Doa a tua vida 

Bênção do Santíssimo Sacramento  

(Canto antes da bênção – Se o sacerdote e /ou diácono estiverem presentes, 

concluir com o Tão Sublime e prosseguir com a Bênção do Santíssimo. Se for ministro 

leigo, após o canto, encerrar o momento e guardar o Santíssimo Sacramento no 

tabernáculo.) 


