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Pelas vocações 
ao ministério ordenado

Animador (A.): Nesta primeira semana do Mês vocacional, 
rezamos por aqueles homens que foram escolhidos por Deus 
para servi-lo no ministério ordenado: bispos, padres e diáconos. 
Deu s os chamou para permanecerem com Ele e santifi car o seu 
povo. Nesta primeira hora vocacional, queremos rezar pelo mi-
nistério de todos estes servos e amigos do Senhor.

1. Exposição do Santíssimo
(Enquanto o Dirigente faz a exposição do Santíssimo 

Sacramento, a assembleia canta um cântico eucarístico)

Dirigente (D.): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos (T.): Amém! 
(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

2. Leitura bíblica 

Leitor 1 (L1): Do Evangelho segundo São João (10,14-18)
Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas 
ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o 
Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda ou-
tras ovelhas que não são deste redil: devo conduzi-las também; 
elas ouvirão a minha voz; então haverá um só rebanho, um só 
pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para reto-
má-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho 
poder de entregá-la e poder de retomá-la; esse é o mandamento 
que recebi do meu Pai”.
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3. Palavra da Igreja

Leitor 2 (L2): Da Exposição sobre a Fé, de São João Damas-
ceno, presbítero (Cap. 1: PG 95, 417-419, Séc VIII)

Tu me criaste, Senhor, do corpo de meu pai e me formaste no seio 
de minha mãe; tu me trouxeste à luz, criancinha nua, porque as 
leis da nossa natureza seguem perpetuamente os teus decretos. 

Com a bênção do Espírito Santo, ordenaste minha criação e 
existência, não por vontade do homem ou desejo da carne, mas 
por tua graça inefável. Ordenaste o meu nascimento com um 
cuidado superior ao das leis naturais; adotando-me como filho, 
conduziste-me à luz e me incluíste entre os discípulos da tua 
Igreja santa e imaculada. 

Tu me alimentaste com o leite espiritual de tuas palavras divi-
nas. Tu me sustentaste com o alimento sólido do corpo de Jesus 
Cristo, nosso Deus, teu santíssimo Unigênito, e me inebriaste 
com o cálice divino do seu sangue vivificante, derramado pela 
salvação do mundo inteiro. 

Porque nos amaste, Senhor, deste o teu único e amado Filho 
para nossa redenção, que ele aceitou voluntária e livremente. 
E ainda mais: ele mesmo se ofereceu em sacrifícios como cor-
deiro inocente; porque, sendo Deus, se fez homem e por sua 
vontade humana submeteu-se, obediente a ti, Deus, seu Pai, até 
à morte e morte de cruz (Fl 2,8). 

E assim, ó Cristo, meu Deus, te humilhaste, levando-me em 
teus ombros como ovelha perdida, e me apascentaste em verdes 
pastagens; tu me refizeste com as águas da verdadeira doutrina 
por meio de teus pastores que, alimentados por ti, alimentam 
por sua vez o teu nobre e escolhido rebanho. 
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Agora me chamas, Senhor, pela imposição das mãos de teu 
pontífice para servir os teus discípulos. Não sei por que razão 
me escolheste; só tu sabes. Torna, Senhor, mais leve o peso de 
meus pecados, porque te ofendi tão gravemente. Purifica minha 
inteligência e meu coração. Sê para mim como uma lâmpada lu-
minosa que me conduz pelo caminho reto. Dá-me palavra fácil 
e concede-me uma linguagem clara e fluente, mediante a língua 
de fogo de teu Espírito, a fim de que tua presença sempre me 
assista. 

Sê meu pastor, e apascenta comigo, Senhor, para que meu cora-
ção não se incline nem para a direita nem para a esquerda; que 
o teu Espírito bom me conduza pelo caminho reto e as minhas 
obras se realizem segundo tua vontade, até à última delas. E 
tu, nobre vértice da mais íntegra pureza, ilustre assembleia da 
Igreja, que esperas o auxílio de Deus, Igreja onde Deus habita, 
recebe de nós a doutrina da fé isenta de erro, que fortifica a 
Igreja, tal como foi transmitida por nossos pais.

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: (Sou bom pastor)

Sou Bom Pastor: ovelhas guardarei. / Não tenho outro ofício 
nem terei. / Quanta vida eu tiver eu lhes darei!

Maus pastores em dia de sombra, / não cuidaram e o rebanho se 
perdeu. / Vou sair pelo campo, reunir o que é meu; / conduzir 
e salvar.

Verdes prados e belas montanhas / hão de ver o pastor, reba-
nho atrás. / Junto a mim, as ovelhas terão muita paz; poderão 
descansar.
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4. Intercessão 

A.:Confiantes no Senhor que nos ama e escuta nossa oração, 
rezemos:

Leitor 3 (L3): Abençoai, Senhor, o Santo Padre, os bispos e pres-
bíteros da vossa Igreja. Sustentai suas vidas entregues ao serviço 
do povo de Deus. Que se santifiquem cada vez mais na pregação 
da Palavra, no pastoreio dos fieis e na celebração do culto divino.

Todos: Senhor, escutai a nossa prece.

L3: Santificai, Senhor, os Diáconos, para que sejam fieis e mi-
sericordiosos no seu ministério. Fortalecei-os na diaconia da 
Liturgia, da Palavra e da Caridade em comunhão com o Arce-
bispo e seu presbitério. Que sejam, no mundo, verdadeira ima-
gem de Cristo Servidor.

L3: Abençoai, Senhor, os nossos seminaristas. Dai-lhes perse-
verança e coragem no seu caminho de discernimento e prepa-
ração para o ministério sacerdotal. Que possam, movidos por 
vossa Palavra, dar uma autêntica resposta de amor a vós e ao 
Povo de Deus.

L3: Iluminai, Senhor, o ministério dos Formadores dos nossos 
Seminários. Que eles consigam proporcionar um verdadeiro 
ambiente de encontro com vosso Filho, Sumo e Eterno Sacer-
dote. Concedei-lhes vossa luz para que contribuam eficazmente 
no discernimento e formação de nossos jovens. 

L3: Favorecei, Senhor, nossa Igreja, com muitas vocações sa-
cerdotais. Dai coragem e alegria a nossos jovens e adultos para 
que correspondam ao chamado de Deus e ingressem num cami-
nho de discernimento vocacional.
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L3: Iluminai, Senhor, esta comunidade, para que se conscienti-
ze da importância da Pastoral Vocacional. Que ela se dedique a 
promover uma cultura vocacional em todos os ambientes, auxi-
liando os jovens a procurar, discernir e perseverar no chamado 
de Deus para suas vidas.  

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: 

Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe / 
pois a messe é grande senhor, e os operários são poucos (re-
petir)

5. Oração Vocacional

T: Jesus, Mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos se-
guirem, 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.

6. Bênção com o Santíssimo Sacramento

Onde houver Sacerdote ou Diácono, segue-se a bênção com o 
Santíssimo conforme o rito da página 25.

Onde não houver Sacerdote ou Diácono, o dirigente recolhe o 
Santíssimo enquanto se canta o canto de despedida.
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Pelas vocações matrimoniais 
e pelas famílias

A.: A família é a Igreja doméstica, célula primária e funda-
mento da sociedade. Constituída por Deus como uma “íntima 
comunidade de vida e amor”. A família é o ambiente natural e 
indispensável da educação humana, transmitindo a cada gera-
ção a luz da fé, a vivência do amor e a prática das virtudes. O 
ambiente familiar verdadeiramente cristão é a sementeira fe-
cunda das vocações sacerdotais, religiosas e leigas. Conscientes 
desta importância da família, em um contexto em que a institui-
ção familiar é ameaçada por vários perigos, devemos defender 
a sua dignidade, santidade e autonomia. Assim, neste segundo 
domingo do mês vocacional, rezaremos a hora santa pelas vo-
cações matrimoniais e pelas famílias.

1. Exposição do Santíssimo
(Enquanto o Dirigente faz a exposição do Santíssimo  

Sacramento, a assembleia canta um cântico eucarístico)

Dirigente (D.): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos (T.): Amém! 

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

2. Leitura bíblica 

L1.: Do Evangelho segundo São Marcos (10,2-12)
 Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, para pô-
-lo à prova, perguntaram-Lhe: “É lícito a um marido repudiar 
sua mulher?” Ele respondeu: “Que vos ordenou Moisés?” Eles 
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disseram: “Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois 
repudiar”. Jesus, então, lhes disse: “Por causa da dureza dos 
vossos corações ele escreveu para vós esse mandamento. Mas 
desde o princípio da criação Ele os fez homem e mulher. Por 
isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão 
uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. 
Portanto, o que Deus uniu o homem não separe”. E, em casa, 
os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre esse ponto. E ele 
disse: “Todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, 
comete adultério contra a primeira; e se essa repudiar o seu ma-
rido e desposar outro, comete adultério”.

3. Palavra da Igreja

Leitor 2 (L2): Trechos do discurso do papa Francisco na Ce-
lebração das Famílias, Irlanda, 25.08.2018.

A Igreja é a família dos filhos de Deus; uma família, onde se re-
gozija com aqueles que estão na alegria e se chora com aqueles 
que estão na tribulação ou se sentem desanimados com a vida. 
Uma família onde se cuida de cada um, porque Deus nosso Pai 
nos fez, a todos, seus filhos no Batismo. Vós, queridas famílias, 
sois a grande maioria do povo de Deus. Que fisionomia teria a 
Igreja sem vós? Uma Igreja de estátuas, uma Igreja de pessoas 
solitárias... Deus quer que cada família seja um farol que irradia 
a alegria do seu amor pelo mundo. Que significa isto? Significa 
que nós, depois de ter encontrado o amor de Deus que salva, 
procuramos, com palavras ou sem elas, manifestá-lo através de 
pequenos gestos de bondade na vida rotineira de cada dia e nos 
momentos mais simples da jornada.

E isto como se chama? Isto se chama santidade. Gosto de falar 
dos santos ‘‘ao pé da porta’’, de todas aquelas pessoas comuns 
que refletem a presença de Deus na vida e na história do mundo 
(cf. Exort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). A vocação ao amor e à 
santidade não é algo reservado para poucos privilegiados. Não. 
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Mesmo agora, se tivermos olhos para ver, podemos vislumb-
rá-la ao nosso redor. Está silenciosamente presente no coração 
de todas as famílias que oferecem amor, perdão, misericórdia, 
quando veem que há necessidade, e fazem-no tranquilamente, 
sem tocar a tromba. O Evangelho da família é, verdadeiramen-
te, alegria para o mundo, visto que lá, nas nossas famílias, sem-
pre se pode encontrar Jesus; lá habita, em simplicidade e pobre-
za, como fez na casa da Sagrada Família de Nazaré.

O matrimônio cristão e a vida familiar são compreendidos em 
toda a sua beleza e fascínio, se estiverem ancorados no amor 
de Deus, que nos criou à sua imagem para podermos dar-Lhe 
glória como ícones do seu amor e da sua santidade no mundo. 
O amor de Cristo, que tudo renova, é o que torna possível o 
matrimônio e um amor conjugal caraterizado por fidelidade, 
indissolubilidade, unidade e abertura à vida.

Vós, famílias, sois a esperança da Igreja e do mundo! Deus, 
Pai, Filho e Espírito Santo, criou a humanidade à sua imagem 
e semelhança para fazê-la participante do seu amor, para que 
fosse uma família de famílias e gozasse daquela paz que só Ele 
pode dar. Com o vosso testemunho do Evangelho, podeis ajudar 
Deus a realizar o seu sonho. Podeis contribuir para aproximar 
todos os filhos de Deus, para que cresçam na unidade e apren-
dam o que significa, para o mundo inteiro, viver em paz como 
uma grande família.

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: Oração da família

Que nenhuma família comece em qualquer de repente, 
que nenhuma família termine por falta de amor. 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, 
e que nada no mundo separe um casal sonhador. 
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, 
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. 
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Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, 
que eles vivam do ontem, do hoje e em função de um depois.
(Refrão) Que a família comece e termine sabendo onde vai, 
e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, 
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. 
 Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
 Abençoa, Senhor, a minha também. (bis)
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, 
que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. 
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, 
que a família celebre a partilha do abraço e do pão. 
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos, 
que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. 
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, 
seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois.

4. Intercessão 

A.: Com alegria, peçamos a Deus pela santificação de todas as 
famílias:

Leitor 3 (L3): Senhor, Vós que sois a Vida, a Verdade e o 
Amor, fazei que cada família se torne, mediante o vosso Filho 
Jesus e com a força do Espírito Santo, fonte de divina caridade 
e célula viva da Igreja.

Todos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias!

L3: Senhor, fazei que o amor que une os pais, reforçado pela 
oração e nutrido pela graça do sacramento do matrimônio, se 
demonstre mais forte do que toda fraqueza e vença toda dificul-
dade, mediante o dom recíproco de si.
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L3: Senhor, fazei que os filhos encontrem na família o funda-
mento para crescer na verdade e no amor, doando, com a sim-
plicidade dos seus sorrisos e com a força dos seus sonhos, paz 
e luz às suas casas.

L3: Senhor, fazei que as famílias se abram à presença de Deus 
na própria vida, glorificando-o sempre e oferecendo-lhe os hu-
mildes frutos do trabalho e do nosso empenho cotidiano.

L3: Senhor, fazei que, por intercessão da Sagrada Família de 
Nazaré, as famílias saibam seguir o exemplo de Maria e José, 
enriquecendo-se, dia após dia, com vossas divinas virtudes e 
meditando a sua silenciosa operosidade. 

L3: Senhor, fazei que todas as famílias tenham trabalho garan-
tido para sustentar sua casa e que Vossa misericórdia reine nos 
corações das famílias vítimas da violência, das drogas, do ódio 
racial e da guerra.

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: 
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe / 
pois a messe é grande senhor, e os operários são poucos. (re-
petir)

5. Oração Vocacional

T. : Jesus, Mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos se-
guirem, 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 



Horas Santas Vocacionais 13

Deus e de toda a humanidade. Amém.

6. Bênção com o Santíssimo Sacramento
 
Onde houver Sacerdote ou Diácono, segue-se a bênção com o 
Santíssimo conforme o rito da página 25.

Onde não houver Sacerdote ou Diácono, o dirigente recolhe o 
Santíssimo enquanto se canta o canto de despedida.
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Pelas vocações à vida consagrada

A.: A santidade a que todos os cristãos são chamados evidencia-
-se especialmente naqueles homens e mulheres que consagram 
suas vidas na prática dos conselhos evangélicos da pobreza, cas-
tidade e obediência. Professar publicamente Jesus como o único 
Senhor, verdadeiro tesouro e exclusivo amor é um testemunho 
forte para um mundo que tantas vezes se mostra egoísta e infiel. 
Neste terceiro domingo rezamos por aqueles que, com um ca-
risma próprio, são chamados a dar testemunho daquilo que todo 
cristão espera: a vida eterna totalmente direcionada a Deus.

1. Exposição do Santíssimo
(Enquanto o Dirigente faz a exposição do Santíssimo  

Sacramento, a assembleia canta um cântico eucarístico)

Dirigente (D.): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos (T.): Amém! 

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

2. Leitura bíblica 

L1.: Do Evangelho segundo São Lucas (9,23-26)
Dizia ele a todos: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois aquele que 
quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua 
vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, que aprovei-
ta ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou arrui-
nar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas 
palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier 
em sua glória e na do Pai e dos santos anjos.
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Leitor 2 (L2): Trechos dos números 24 e 25 da Exortação 
Vita Consecrata de São João Paulo II 

A pessoa consagrada, nas várias formas de vida suscitadas pelo 
Espírito ao longo da história, experimenta a verdade de Deus-
-Amor de modo tanto mais imediato e profundo quanto mais se 
aproxima da Cruz de Cristo. Na verdade, Aquele que, na sua 
morte, aparece aos olhos humanos desfigurado e sem beleza, a 
ponto de obrigar os espectadores a desviar o rosto (cf. Is 53,2-
3), manifesta plenamente a beleza e a força do amor de Deus, 
precisamente na Cruz. 

A vida consagrada reflete este esplendor do amor, porque con-
fessa, com a sua fidelidade ao mistério da Cruz, que crê e vive 
do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deste modo, ela 
contribui para manter viva na Igreja a consciência de que a Cruz 
é a superabundância do amor de Deus que transborda sobre este 
mundo, ela é o grande sinal da presença salvífica de Cristo. E 
isto, especialmente nas dificuldades e nas provações. É o que 
testemunha, continuamente e com uma coragem digna de pro-
funda admiração, um grande número de pessoas consagradas 
que vivem em situações difíceis, por vezes mesmo de persegui-
ção e martírio. 

A sua fidelidade ao único Amor revela-se e aperfeiçoa-se na hu-
mildade de uma vida escondida, na aceitação dos sofrimentos 
para “completar na própria carne o que falta aos sofrimentos de 
Cristo” (cf. Col 1,24), no sacrifício silencioso, no abandono à 
vontade santa de Deus, na serena fidelidade mesmo face ao de-
clínio das próprias forças e importância. Da fidelidade a Deus, 
brota também a dedicação ao próximo, que as pessoas consa-
gradas vivem, não sem sacrifício, na constante intercessão pe-
las necessidades dos irmãos, no generoso serviço aos pobres e 
aos enfermos, na partilha das dificuldades alheias, na solícita 
participação das preocupações e provas da Igreja.
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Do mistério pascal, brota também a missionariedade, que é di-
mensão qualificativa de toda a vida eclesial; mas encontra uma 
realização específica na vida consagrada. As pessoas consagra-
das serão missionárias, antes de mais, aprofundando continua-
mente a consciência de terem sido chamadas e escolhidas por 
Deus, para quem devem, por isso mesmo, orientar toda a sua 
vida e oferecer tudo o que são e possuem, libertando-se dos 
obstáculos que poderiam retardar a resposta total de amor. Des-
ta forma, poderão tornar-se um verdadeiro sinal de Cristo no 
mundo. Também o seu estilo de vida deve fazer transparecer o 
ideal que professam, propondo-se como sinal vivo de Deus e 
como persuasiva pregação, ainda que muitas vezes silenciosa, 
do Evangelho.

Sempre, mas especialmente na cultura contemporânea muitas 
vezes tão secularizada e apesar disso sensível à linguagem dos 
sinais, a Igreja deve-se preocupar por tornar visível a sua pre-
sença na vida quotidiana. Uma contribuição significativa neste 
sentido, ela tem direito de esperá-la das pessoas consagradas, 
chamadas a prestar, em cada situação, um testemunho concreto 
da sua pertença a Cristo.

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: A barca

Tu, te abeiraste da 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.
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Tu, minhas mãos solicitas, / meu cansaço que a outros descan-
se, amor que almeja seguir amando.

Tu, pescador de outros lagos / ânsia eterna de almas que espe-
ram, bondoso amigo que assim me chamas.

4. Intercessão 

A.: Elevemos nossa prece a Deus, pedindo por todas as voca-
ções à vida consagrada:

Leitor 3 (L3): Senhor, nós vos pedimos por todos os consa-
grados, que sejam presença viva de Cristo nas comunidades e 
sirvam sempre com caridade aqueles que mais necessitam de 
Vosso amor, nós vos pedimos:

Todos: Senhor escutai a nossa prece.

L3: Senhor, nós vos pedimos que suscite no coração dos jovens 
o desejo de se consagrarem, unindo-se cada vez mais a Cristo e 
à sua Igreja, doando-se aos irmãos com generosidade, nós vos 
pedimos:

L3: Senhor, renove nos corações dos consagrados o amor vivo 
pela Palavra de Deus; que eles se unam cada vez mais a Vós, 
mediante a profissão dos conselhos evangélicos e testemunhem 
a alegria de serem consagrados, nós vos pedimos:

L3: A Santa Virgem Maria, vossa Mãe, assunta ao céu, interce-
da por todos aqueles que se consagraram a Vós no serviço aos 
irmãos, para que eles se dediquem cada vez melhor ao bem da 
Igreja, nós vos pedimos.
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 (Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: 

Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe / 
pois a messe é grande senhor, e os operários são poucos. 
(repetir)

5. Oração Vocacional

T.: Jesus, Mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos se-
guirem, 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.

6. Bênção com o Santíssimo Sacramento

Onde houver Sacerdote ou Diácono, segue-se a bênção com o 
Santíssimo conforme o rito da página 25.

Onde não houver Sacerdote ou Diácono, o dirigente recolhe o 
Santíssimo enquanto se canta o canto de despedida.
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Pelas vocações laicais

A.: Os fieis leigos foram incorporados a Cristo pelo batismo 
e exercem sua missão na Igreja e no mundo. Eles são chama-
dos a evangelizar e santificar as pessoas testemunhando a Cris-
to através de sua vida e palavras nos ambientes profissionais, 
grupos sociais e especialmente na família. Seu apostolado deve 
transformar a realidade temporal, fazendo com que a instituição 
familiar, a cultura, a política, as profissões e tantas outras reali-
dades sejam permeadas e aperfeiçoadas com o espírito evangé-
lico. Além de tornar a Igreja presente em locais e circunstâncias 
em que só por meio deles isso seria possível, os leigos prestam 
também um serviço imprescindível colaborando na missão dos 
pastores de acordo com a sua condição. Por isso, neste quarto 
domingo no mês vocacional, rezaremos esta hora santa pelos 
leigos.

1. Exposição do Santíssimo
(Enquanto o Dirigente faz a exposição do Santíssimo  

Sacramento, a assembleia canta um cântico eucarístico)

Dirigente (D.): Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos (T.): Amém! 

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

2. Leitura bíblica 

L1.: Do Evangelho segundo São Mateus (5, 13-16)
Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o 
salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora 
e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende 
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uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candela-
bro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do 
mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as 
vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus.

3. Palavra da Igreja

Leitor 2 (L2): Da Constituição pastoral Gaudium et Spes 
sobre a Igreja no mundo de hoje, do ConcílioVaticano II 
(N.37-38)

A Sagrada Escritura, confirmada pela experiência dos séculos, 
ensina à família humana que o progresso, grande bem para o 
homem, traz também consigo uma enorme tentação. De fato, 
quando a hierarquia de valores é alterada e o bem e o mal se 
misturam, os indivíduos e os grupos consideram somente seus 
próprios interesses e não o dos outros. Por esse motivo, o mun-
do deixa de ser o lugar da verdadeira fraternidade, enquanto o 
aumento do poder da humanidade ameaça destruir o próprio gê-
nero humano. Se alguém pergunta como pode ser vencida essa 
miserável situação, os cristãos afirmam que todas as atividades 
humanas, quotidianamente postas em perigo pelo orgulho do 
homem e o amor desordenado de si mesmo, precisam ser pu-
rificadas e levadas à perfeição por meio da cruz e ressurreição 
de Cristo.

Redimido por Cristo e tornado nova criatura no Espírito Santo, 
o homem pode e deve amar as coisas criadas pelo próprio Deus. 
Com efeito, recebe-as de Deus; olha-as e respeita-as como dons 
vindos das mãos de Deus. Agradecendo por elas ao divino Ben-
feitor e usando e fruindo das criaturas em espírito de pobre-
za e liberdade, é introduzido na verdadeira posse do mundo, 
como se nada tivesse e possuísse: Tudo é vosso, mas vós sois 
de Cristo, e Cristo é de Deus (1Cor 3,22-23). O Verbo de Deus, 
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por quem todas as coisas foram feitas, que se encarnou e veio 
habitar na terra dos homens, entrou como homem perfeito na 
história do mundo, assumindo-a e recapitulando-a em si. Ele 
nos revela que Deus é amor (1Jo 4,8) e ao mesmo tempo nos 
ensina que a lei fundamental da perfeição humana, e, portanto, 
da transformação do mundo, é o novo mandamento do amor.

Aos que acreditam no amor de Deus, ele dá a certeza de que o 
caminho do amor está aberto a todos os homens e não é inútil o 
esforço para instaurar uma fraternidade universal. Adverte-nos 
também que esta caridade não deve ser praticada somente nas 
grandes ocasiões, mas, antes de tudo, nas circunstâncias ordi-
nárias da vida. Sofrendo a morte por todos nós pecadores, ele 
nos ensina com o seu exemplo que devemos também carregar 
a cruz que a carne e o mundo impõem sobre os ombros dos que 
procuram a paz e a justiça.

Constituído Senhor por sua ressurreição, Cristo, a quem foi 
dado todo poder no céu e na terra, age nos corações dos homens 
pelo poder de seu Espírito. Não somente suscita o desejo do 
mundo futuro, mas anima, purifica e fortalece por esse desejo 
os propósitos generosos com que a família humana procura me-
lhorar suas condições de vida e submeter para este fim a terra 
inteira.

São diversos, porém, os dons do Espírito. Enquanto chama al-
guns para testemunharem abertamente o desejo da morada ce-
leste e conservarem vivo esse testemunho na família humana, 
chama outros para se dedicarem ao serviço terrestre dos homens 
e prepararem com esse ministério a matéria do reino dos céus. A 
todos, porém, liberta para que, renunciando ao egoísmo e em-
pregando todas as energias terrenas em prol da vida humana, 
se lancem decididamente para as realidades futuras, quando a 
própria humanidade se tornará uma oferenda agradável a Deus.

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)
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Canto: Um dia escutei teu chamado

Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no cora-
ção. Deixei desta vida as promessas e fui bem depressa no rumo 
da tua mão.

Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e 
meu fim. / No grito que vem do meu povo te escuto de novo 
chamando por mim.

Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro no reino de paz 
e amor. Nos mares do mundo navego e às redes me entrego, 
tornei-me teu pescador.

Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que 
vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser 
teu sinal aqui.

4. Intercessão 

A.: Rezemos por todos os leigos e leigas, pedindo: 

Leitor 3 (L3): Senhor, abençoai o Papa Francisco e toda Igreja, 
do qual Cristo Rei é a cabeça, para que persevere na sua missão 
de evangelizar os povos, nós vos rogamos: 

Todos: Senhor, ensinai-nos a ser sal da terra e luz do mundo.

L3: Senhor, que se revigore em nós a graça dos sacramentos 
do Batismo e da Crisma e nos tornemos testemunhas fiéis e 
comprometidas com a Evangelização, para a construção de uma 
sociedade justa e fraterna, nós vos rogamos: 
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L3: Senhor, que o Espírito Santo anime a caminhada de todos 
os leigos, inspirando e iluminando a vivência de sua vocação, 
para que compreendam os sinais de vosso amor e atuem na vida 
e na história do mundo, nós vos rogamos: 

L3: Senhor, que os cristãos leigos e leigas, conscientes dos 
desafios atuais no Brasil e no mundo, encontrem na Palavra a 
luz necessária e respondam ao vosso chamado na vida pessoal, 
na família, no trabalho, na ação política, em toda a sociedade, 
nós vos rogamos: 

L3: Senhor, abençoai as pessoas que se doaram e, ainda, doam 
suas vidas no serviço da evangelização dos leigos, em todo o 
Brasil, constituindo-os em Organismos de Comunhão e Missão, 
nós vos rogamos: 

L3: Senhor, que os cristãos leigos e leigas se conscientizem da 
necessidade, prioridade e urgência da comunicação em todos os 
níveis, para a divulgação do Evangelho, o bem da sociedade, e 
a glória do vosso nome, nós vos rogamos: 

(Momento de adoração e meditação silenciosa - 10 minutos)

Canto: 

Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe / 
pois a messe é grande senhor, e os operários são poucos  
(repetir)

5. Oração Vocacional

T.: Jesus, Mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos se-
guirem, continuai a passar pelos nossos caminhos pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a 
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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.

6. Bênção com o Santíssimo Sacramento

Onde houver Sacerdote ou Diácono, segue-se a bênção com o 
Santíssimo conforme o rito da página 25.

Onde não houver Sacerdote ou Diácono, o dirigente recolhe o 
Santíssimo enquanto se canta o canto de despedida.
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Rito para a Bênção 
com o Santíssimo Sacramento

(Para a bênção canta-se o cântico “Tão Sublime Sacramen-
to” enquanto o Sacerdote ou Diácono incensa o Santíssimo 

Sacramento)

Tão Sublime Sacramento

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.

D.: Do céu lhes destes o Pão 
T.: Que contém todo o sabor 

D.: Oremos
Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento, nos deixastes 
o memorial da vossa Paixão. Dai-nos venerar com tão grande 
amor o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue, que possa-
mos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que 
viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
T.: Amém.
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(Procede-se a bênção com o Santíssimo Sacramento. 
Após a bênção, diante do Santíssimo, todos rezam)

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.
Bendito seja Jesus 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 e Imaculada Conceição.
Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendito 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.
Amém.

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 Arcebispo, sobre 
o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da Nação e 
do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignida-
de, 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 arcebispado, a pa-
róquia 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 al-
mas dos fiéis que padecem no purgatório; dai-lhes, Senhor, o 
descanso e a luz eterna.
Amém.
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T: Pai-nosso...; Ave-Maria...; Glória ao Pai....
Dir.: Graças e louvores se deem a todo momento...(3x)

(Entoa-se um cântico de despedida)














