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HORA SANTA VOCACIONAL 2020 

Tema: “As palavras da vocação: gratidão, coragem, tribulação e louvor”. 

 

Canto: Cantemos a Jesus Sacramentado 

 

 

1. Cantemos a Jesus Sacramentado. Cantemos ao Senhor.  

Deus está aqui! Dos Anjos adorado. Adoremos a Cristo Redentor. 

 

Refrão: Glória a Cristo Jesus. Céus e Terra, bendizei ao Senhor. Louvor e 

glória a Ti, oh Rei da glória. Amor pra sempre a Ti, oh Deus de amor.  

 

2 . Unamos nossa voz a dos cantores, do coro celestial!  

Deus está aqui! Ao Brilho dos Altares. Exaltemos com gozo angelical! 

 

3 . Jesus acende em nós a viva chama, do mais fervente amor.  

Deus está aqui! Está porque nos ama, como Pai, amigo e benfeitor! 

 

 

P: Graças e louvores se deem a todo o momento..... 

 

T.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!  

 

P: Ó Jesus, Deus vivo e presente no pão consagrado, tu és o sustento dos fracos, a força 

do caminhante, a vida de quem deixa tudo para seguir o teu misterioso chamado de 

amor. 

 

L1: - Estimulados por teu ensinamento, aqui estamos para dirigir ao Pai nossa súplica 

humilde e confiante em favor das vocações. Sabemos que é dever de todo o cristão rezar 

pelas vocações, por isso nós te pedimos neste momento de adoração, neste tempo tão 

singular e único na história de nossas vidas: 

 

T. Ó Jesus, forma em nossas famílias e comunidades paroquiais, ambientes propícios 

para o desabrochar das vocações sacerdotais, religiosas e leigas para os diferentes 

ministérios da Igreja. 

 

L2: Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco nos dirige palavras 

encorajadoras baseadas no Evangelho de Mateus (Mt 14, 22-33) na narração da passagem 

da tempestade, no lago de Tiberíades, e compara:   

 

P:“A imagem desta travessia do lago sugere de algum modo a viagem da nossa 

existência. 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 
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conjunturas do mar, mas desejoso também de receber do timoneiro a orientação que o 

coloque finalmente na rota certa.” 

 

T: Unidos a todos os que trabalham, com dedicação incansável, em nossas equipes do 

Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional, a todos os vocacionados e 

vocacionadas, especialmente neste tempo de pandemia que a humanidade sofre, nós 

queremos te adorar.  

 

Canto: Tua voz me fez refletir 

 

1. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir/ 

Sei que chamavas a todos os que haviam de vir. 

 

R: Tua voz me fez refletir / Deixei tudo pra te seguir / nos teus mares eu quero 

navegar. 

 

2. Quando pediste aos doze primeiro: Ide ensinai/ 

Sei que pedias a todos nós: Evangelizai! 

 

3. Quando enviaste os doze primeiro de dois em dois/ 

Sei que enviavas todos os que viessem depois. 

 

L1: Neste ano, a  mensagem do Papa Francisco para o 57
o
 Dia Mundial de Oração pelas 

Vocações tem como título: “As palavras da vocação”; e nos aponta 4 palavras 

“Gratidão, coragem, tribulação e louvor”, que nesta adoração, deixam clarear , como um 

farol luminoso, o rumo que temos que dar ao pequeno barco de nossa vida,  para sermos 

capazes de abraçar, com amor, o presente da vocação que Deus tem para cada um de 

nós. 

 

L2: Gratidão!  

 

L2:“Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso 

encontro, talvez mesmo quando o nosso barco estava em meio à tempestade. «Mais do 

que uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada gratuita do Senhor». 

 

P: Querido Jesus, presente nos tabernáculos de tantas Igrejas: Basílicas, Catedrais, 

Santuários, Paróquias, Capelas, que neste tempo de pandemia tiveram que fechar suas 

portas, nós te adoramos!  

 

L1: Nós que estamos fisicamente presentes diante do tabernáculo e aos que se fazem 

presentes espiritualmente pelos meios de comunicação, queremos te louvar, adorar e 

agradecer o dom da Vocação – chamado de Amor! 
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L2: Num instante de silêncio, queremos trazer para este momento, nosso Papa 

Francisco, o Papa emérito Bento XVI, Bispos, sacerdotes, consagrados e consagradas, 

leigos, Institutos Seculares, Novas comunidades e nossas famílias. Agradecemos pelo 

„Sim‟ pronunciado e pela doação de suas vidas em nossa Diocese. 

 

Momento de adoração silenciosa (3 minutos) 

 

Canto: A ti, meu Deus 

 

1. 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.  

Meus caminhos, meu sofrer. 

R: 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. 

2. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir e 

esperar. 

 Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de 

paz. 

R: 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. 

 

P: Coragem! 

 

P: “Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus caminhando sobre as águas, 

pensam que se trata de um fantasma e se assustam. Mas, Jesus imediatamente os 

tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar sempre a nossa vida e o nosso 

caminho vocacional: Coragem! Sou Eu! Não temais! (Mt 14, 27). Esta é precisamente a 

segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem. 

 

L1: Jesus, neste momento pelo qual passa a humanidade, é justamente esta palavra que 

queremos ouvir para tranquilizar nosso coração tão amedrontado pelos fatos que 

presenciamos todos os dias, seja pelos meios de comunicação ou em real acontecimento 

em nossas famílias e comunidades.  
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L2: Queremos sentir-te Jesus, em meio a este caos tempestuoso, onde tantas vidas estão 

sendo ceifadas, de uma maneira trágica. 

 

P: Senhor Jesus, nós te entregamos todas as famílias que perderam seus entes queridos, 

todas as comunidades religiosas que tiveram seu número reduzido em tão pouco tempo. 

Precisamos, Jesus, de novos vocacionados e vocacionadas para verdadeiras famílias, 

para o ministério sacerdotal e a vida consagrada, precisamos de leigos verdadeiramente 

engajados e doados em nossa Igreja. 

 

T: “Enviai Senhor, operários para a vossa Messe, pois a messe é grande e os operários, 

poucos!” . 

 

L1.: Coragem, não tenhais medo! 

 

L1.: “Conheço a vossa fadiga, a solidão que às vezes torna pesado o coração, o risco 

da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da 

incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. Coragem, não 

tenhais medo! 

Jesus está ao nosso lado e, se o reconhecermos, como único Senhor da nossa vida, Ele 

nos estende a mão e nos segura para nos salvar.” 

 

Canto: Navegar 

 

1. Outra vez me vejo só com meu Deus.  

Não consigo mais fugir, fugir de mim.  

Junto às águas deste mar, vou lutar.  

Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. 

 

R: Vou navegar nas águas deste mar 

Navegar... Eu quero me encontrar, 

Navegar... não posso mais fugir. 

Vou procurar, nas águas mais profundas, 

No mar... feliz eu vou seguir, 

Só amar, buscar o meu lugar 

Sem dúvidas, sem medo de sonhar! 

 

2. Ó Jesus, com fé eu te seguirei,  

só contigo sou feliz, tu és em mim! 

Teu espírito de amor criador  

me sustenta no meu sim, me lança neste mar! 

 

R: Vou navegar nas águas deste mar 

Navegar... Eu quero me encontrar, 
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Navegar... não posso mais fugir. 

Vou procurar, nas águas mais profundas, 

No mar... feliz eu vou seguir, 

Só amar, buscar o meu lugar 

Sem dúvidas, sem medo de sonhar! 

 

3. Vivo a certeza desta missão;  

já não posso desistir, voltar atrás. 

Mãe Maria, vem tomar minha mão e me ajuda a ser fiel.  

Só cristo é luz e paz! 

 

R: Vou navegar nas águas deste mar 

Navegar... Eu quero me encontrar, 

Navegar... não posso mais fugir. 

Vou procurar, nas águas mais profundas, 

No mar... feliz eu vou seguir, 

Só amar, buscar o meu lugar 

Sem dúvidas, sem medo de sonhar! 

 

L2: Tribulação 

 

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. Pelo contrário a fé nos permite, apesar das nossas fragilidades e limitações, 

caminhar ao encontro do Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois 

Ele nos estende a mão, quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de afundar e 

nos dás o ardor necessário para viver a nossa vocação com alegria e entusiasmo.” 

 

T: Senhor, pela força de tua ressurreição, entregamos-te nossos sentimentos e medos 

por nosso futuro e dá-nos a ousadia e confiança, de contigo atravessarmos este tempo 

tão desafiador. 

 

P: “Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É 

uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da 

história, especialmente quando estamos a braços com a tempestade: Ele ordena aos 

ventos contrários que se calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação 

deixam de ter poder sobre nós. 

 

L1: Jesus aumenta nossa confiança, sustenta nossa esperança e nossa fé! Não nos deixes 

cair na passividade ou na revolta por este tempo, pois permites que não sejamos apenas 

espectadores, mas protagonistas da história. Deus nos escolheu para este tempo!  
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L2: Rezemos por todas as pessoas que sofrem a tristeza, porque estão sozinhas ou 

porque não sabem o futuro que as aguarda ou porque não podem levar adiante a família 

sem dinheiro e sem trabalho. Rezemos hoje por elas. 

 

(Num momento de adoração silenciosa cada um coloque suas intenções pessoais – 3 

minutos) 

 

Canto: Pelos prados e campinas. 

 

1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou!  

É o Senhor que me leva a descansar. 

Junto às fontes de águas puras epousantes, eu vou! 

Minhas forças, o Senhor vai animar! 

R: Tu és, Senhor, o meu Pastor! 

Por isso, nada em minha vida faltará! (bis). 

2. Nos caminhos mais seguros junto d'Ele eu vou! 

E pra sempre o Seu nome eu honrarei! 

Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou! 

Segurança, sempre tenho em suas mãos! 

3. No banquete em sua casa, muito alegre, eu vou! 

Um lugar em Sua mesa me preparou! 

Ele unge minha fronte e me faz ser feliz! 

E transborda a minha taça em Seu amor! 

4. Co‟alegria e esperança, caminhando eu vou! 

Minha vida está sempre em suas mãos! 

E na casa do Senhor eu irei habitar. 

E este canto para sempre eu cantarei! 

 

P: A última palavra que queremos destacar é o LOUVOR: O Papa Francisco nos 

ensina: 

 

P: “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.” 
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L1: Seguindo o convite de nosso Papa, queremos colocar-nos sob a proteção de nossa 

Senhora. A Ela consagramos a nossa vida, a vida dos jovens vocacionados, de todos os 

consagrados e consagradas, dos profissionais da saúde e nossos governantes: 

 

Canto: Consagração a Nossa Senhora 

 

Oh, Minha Senhora e também minha mãe 

Eu me ofereço inteiramente, todo a vós 

E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração 

Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca 

Tudo o que sou, desejo que a vós pertença 

Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me 

Como coisa e propriedade vossa, Amém 

Como coisa e propriedade vossa, Amém 

 

Orações: 

 

S.: Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. 

T.: o Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, torne-o feliz na terra e não o deixe cair 

sob a ira dos inimigos da Igreja.  

S.: Tu és Pedro, Aleluia. 

T.: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, Aleluia. 

Oremos: Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo o Papa 

Francisco, que constituístes pastor de vossa Igreja. Concedei-lhe, vos suplicamos a 

graça de edificar seu povo com suas palavras e exemplos, a fim de que, com o rebanho 

que lhe foi confiado, alcance a vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. 

T.: Amém. 

S.: Oremos por nosso Bispo Dom Sérgio. 

T.: Que ele permaneça firme e apascente o seu rebanho na vossa fortaleza, Senhor, na 

sublimidade de vosso nome. 

S.: Tu és sacerdote para sempre, aleluia. 

T.: Segundo a ordem de Melquisedeque, aleluia.  

Oremos: Ó Deus que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, 

dai o Espírito de sabedoria e a abundância de vossas graças a vosso servo Dom Sérgio, 

nosso Pastor, a quem confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele 

cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e receba na 
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eternidade a recompensa de um fiel dispensador dos vossos mistérios. Por Cristo, 

Senhor nosso. 

 

T.: Amém. 

TÃO SUBLIME SACRAMENTO (canto) 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar. 

Pois o Antigo Testamento 

deu ao novo o 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. 

 

S.: Do céu lhes destes o Pão, Aleluia. 

T.: Que contém todo sabor, Aleluia. 

Oremos: Deus, que neste admirável Sacramento, nos deixastes o memorial da vossa 

paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso Corpo e do vosso 

Sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós, que viveis e 

reinais pelos séculos dos séculos. 

 

T: Amém. 

 

Bênção do Santíssimo 

 

Louvores 

Bendito seja Deus. 

Bendito seja o seu Santo Nome. 

Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito seja o nome de Jesus. 

Bendito seja o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. 
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Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima. 

Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. 

Bendita seja a sua gloriosa Assunção. 

Bendita seja o nome de Maria Virgem e Mãe. 

Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 

Bendito seja Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 

 

Oração pela Igreja e pela Pátria 

 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, 

sobre o nosso Pároco, sobre todo clero sobre o 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. Favorecei, com os efeitos contínuos 

de vossa bondade, o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de 

nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se 

recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem 

no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz Eterna. Amém. 

Pai nosso... Ave Maria... Glória ao Pai. 

 

S.: Graças e louvores se deem a todo o momento...  

T.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!  

S.: Pelos Sacrossantos Mistérios da vossa redenção... 

T.: Enviai Senhor operários para a vossa messe e tende piedade de vosso povo 

S.: Maria, Mãe e Rainha das Divinas Vocações:  

T.: Rogai por nós! 

 

Canto final: Por uma grande missão (Dom Pedro Brito Guimarães).  

 

Um dia, como qualquer outro dia 

O Senhor me criou para uma grande missão 

Um jovem, como qualquer outro jovem 

O Senhor me chamou para uma grande missão 



 
57° Dia Mundial de Oração pelas Vocações – 03 de maio de 2020 

10 
 

Eu nada sabia, eu nada entendia 

Eu nada previa de uma grande missão 

Eu me encantei, me apaixonei 

O barco larguei por uma grande missão 

Eu disse sim, ó Senhor 

Eu disse sim por amor 

Pronto pra ir eu estou para uma grande missão 

Eu disse sim, ó Senhor 

Eu disse sim por amor 

Pronto pra ir eu estou para uma nova missão 

Um mundo, como qualquer outro mundo 

O Senhor me elegeu para uma grande missão 

Um povo, como qualquer outro povo 

O Senhor me enviou para uma grande missão 

Eu não resisti, eu quase morri 

Chorei e sorri por uma grande missão 

A vida arrisquei, eu tudo deixei 

E a cruz carreguei por uma grande missão 

 


