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Oração pelas Vocações diante do Santíssimo Sacramento 

CÂNTICO  

Já se ouvem nossos passos a chegar,  
Já se ouvem nossas vozes de alegria,  
Neste dia que é uma bênção, para a Igreja reunida:  
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.  
 
Como são belos os pés  
Que anunciam a paz  
E as mãos que repartem o pão.  
Na refeição do cordeiro,  
Da palavra, vinho e pão,  
Somos o povo de Deus em comunhão. 
 

CÂNTICO  

Pai Eu te adoro  
Te ofereço a minha vida  
Como eu te Amo  
 
Jesus Cristo…  
Espírito Santo…  
Trindade Santa… 
 

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS Is 43, 1-3  

E agora, eis o que diz o Senhor, o que te criou, ó Jacob, o que te formou, ó Israel: «Nada temas, 
porque Eu te resgatei, e te chamei pelo teu nome; tu és meu. Se veres de atravessar as águas, 
estarei congo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e as 
chamas não te consumirão. Porque Eu, o Senhor, sou o teu Deus; Eu, o Santo de Israel, sou o teu 
salvador.  
Palavra do Senhor  
 
TEMPO DE SILÊNCIO  

PEQUENA REFLEXÃO:  

 Como me olho e ao presente e ao futuro? Que medos e inseguranças? Que ânimo?  

 Como olho para Deus? Confio n'Ele ou ainda tenho medo do que me peça? Confio-me a Ele?  

 Ele é o meu Salvador? De que preciso ser salvo? Nesta fase da minha vida? Hoje?  

 Que instrumentos Deus me dá para superar dificuldades? Como os posso usar? 

 

SALMO RESPONSORIAL (23, 1-6) 

Refrão: O Senhor é meu pastor; nada me faltará, nada me faltará.  

O Senhor é meu Pastor nada me falta  
Leva-me a descansar em verdes prados  
Conduz-me às águas refrescantes  
E reconforta a minha alma.  
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Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome.  
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,  
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo:  
o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança.  
 
Para mim preparais a mesa  
à vista dos meus adversários;  
com óleo me perfumais a cabeça  
e o meu cálice transborda.  
 
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me  
todos os dias da minha vida,  
e habitarei na casa do Senhor  
para todo o sempre. 
 

TEMPO DE SILÊNCIO  

PEQUENA REFLEXÃO:  

 A que prados (projectos, grupos, acções, relações) Deus me conduz para me alimentar?  

 Que alegrias e confortos já experimento em Deus?  

 O meu cálice transborda? Ofereço os sofrimentos a Deus para que os cure, ou fujo deles? 

 Habito na casa do Senhor? Procuro estar e andar com Ele? Guardo tempo diário para O ouvir?  
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  

EVANGELHO Jo 21, 1-14  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO  
Algum tempo depois, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao lago de Tiberíades, e 
manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, a quem chamavam o Gémeo, 
Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Disse-lhes Simão 
Pedro: «Vou pescar.» Eles responderam-lhe: «Nós também vamos congo.» Saíram e subiram para 
o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, Jesus apresentou-se na 
margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. Jesus disse-lhes, então: «Rapazes, tendes 
alguma coisa para comer?» Eles responderam-lhe: «Não.» Disse-lhes Ele: «Lançai a rede para o 
lado direito do barco e haveis de encontrar.». Lançaram-na e, devido à grande quantidade de 
peixes, já não tinham forças para a arrastar.  
 
TEMPO DE SILÊNCIO  

PEQUENA REFLEXÃO:  

 Deixo que Jesus se meta nas minhas coisas e nos meus hábitos? Ou só nas coisas da religião?  

 Como vivo os fracassos? São derrotas a esconder ou oportunidades para seguir Jesus?  

 Obedeço a Deus mesmo contra a evidência da minha lógica ou sentimento?  

 Primeiro quero ver e compreender para depois acreditar? Ou arrisco confiar para depois ver? 
 

(Continuação do Evangelho de S. João)  
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Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: «É o Senhor!» Simão Pedro, ao ouvir que era o 
Senhor, apertou a capa, porque estava sem mais roupa, e lançou-se à água. Os outros discípulos 
vieram no barco, puxando a rede com os peixes; com efeito, não estavam longe da terra, mas 
apenas a uns noventa metros. Ao saltarem para terra, viram umas brasas preparadas com peixe 
em cima e pão. Jesus disse-lhes: «Trazei dos peixes que apanhastes agora.» Simão Pedro subiu à 
barca e puxou a rede para terra, cheia de peixes grandes: cento e cinquenta e três. E, apesar de 
serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: «Vinde almoçar.» E nenhum dos discípulos 
se atrevia a perguntar-lhe: «Quem és Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus 
aproximou-se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o mesmo com o peixe. Esta já foi a terceira vez que 
Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.  
Palavra da Salvação  
 

TEMPO DE SILÊNCIO  

PEQUENA REFLEXÃO:  

 Que peixe e pão me alimenta? A Palavra de Deus e os sacramentos? O serviço sem medida?  

 Como subo à barca? A Igreja é minha Mãe e Mestra? Ela é o Corpo onde toco e vejo Jesus?  

 Como me abro às relações? Só os meus e os de quem gosto? Aproximo-me de tantos, de todos? 
 

DA HOMÍLIA DA MISSA INAUGURAL DO PONTIFICADO DE PAPA BENTO XVI  

A chamada de Pedro para ser pastor (Jo 21,15-17) [...] acontece depois de uma pesca abundante: depois de 

uma noite durante a qual tinham lançado as redes sem pescar nada, os discípulos vêem na margem do lago 

o Senhor Ressuscitado. Ele ordena-lhes que voltem a pescar mais uma vez e eis que a rede se enche tanto, 

que eles não conseguem tirá-la para fora da água: cento e cinquenta e três peixes grandes. «E apesar de 

serem tantos, a rede não se rompeu» (Jo 21,11). Esta narração do final do caminho terreno de Jesus com os 

Seus discípulos corresponde a uma narração do início: também então os discípulos não tinham pescado 

nada durante toda a noite; também então Jesus tinha convidado Simão a fazer-se ao largo mais uma vez. E 

Simão, que ainda não era chamado Pedro, deu esta admirável resposta: Mestre, porque Tu o dizes, lançarei 

as redes! E eis que Jesus lhe confere a sua missão: «Não tenhas receio; de futuro, serás pescador de 

homens» (Lc 5,1-11). Também hoje é dito à Igreja e aos sucessores dos apóstolos que se façam ao largo no 

mar da história e que lancem as redes, para conquistar os homens para o Evangelho, para Deus, para 

Cristo, para a vida. Os Padres dedicaram um comentário muito particular a esta tarefa. Dizem eles: para o 

peixe, criado para a água, é mortal ser tirado para fora do mar; ele é privado do seu elemento vital para 

servir de alimento ao homem. Mas na missão do pescador de homens acontece o contrário: nós, homens, 

vivemos alienados nas águas salgadas do sofrimento e da morte, num mar de obscuridade sem luz; a rede 

do Evangelho tira-nos para fora das águas da morte e conduz-nos ao esplendor da luz de Deus, na 

verdadeira vida. É precisamente assim na missão de pescador de homens, no seguimento de Cristo: é 

necessário conduzir os homens para fora do mar salgado de todas as alienações, rumo à terra da vida, 

rumo à luz de Deus. É precisamente assim: nós existimos para mostrar Deus aos homens.  

BREVE TEMPO DE SILÊNCIO  

GESTO  

(Cada um aproxima-se do Santíssimo Sacramento e recolhe a pagela de oração pelas vocações)  

CÂNTICO  

Ainda que eu fale a língua dos anjos  
Se não amo os meus irmãos  
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Sou como um sino a ressoar  
Se não tiver em mim a caridade.  
 
Se eu conhecer todos os mistérios  
Mas não amo os meus irmãos  
Sou um metal a ressoar  
Se não tiver em mim a caridade  
 
Se a minha fé transpuser montanhas  
Mas esqueço os meus irmãos  
Nada me vale eu nada sou  
Se não tiver em mim a caridade  
 
A caridade tudo sofre e crê  
Tudo espera, tudo suporta  
Não pensa mal, nunca se irrita  
Se não tiver amor eu não sou nada  
 
Agora vemos como num espelho  
Mas depois vemos face a face  
Agora a fé, agora a esperança  
Mas a maior é sempre a caridade. 
 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Rezam todos, juntos e a uma só voz a oração pelas vocações.  

Maria Santíssima,  
Mãe do nosso Salvador,  
Tu que tiveste a coragem  
de abraçar o sonho de Deus,  
pondo a tua juventude  
e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;  
intercede por nós ao Pai,  
por teu Filho Jesus Cristo,  
para que sejamos  
impelidos pelo Espírito Santo para a missão,  
com a mesma abertura do teu coração,  
e a prontidão em dizer o nosso «Eis-me aqui»,  
ao chamamento e à alegria  
de nos pormos a caminho como Tu,  
para O anunciar ao mundo inteiro. Ámen. 
 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não crêem, não adoram, não 

esperam e não vos amam. (3x) 

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA  

Ó Senhora minha, ó minha Mãe,  
eu me ofereço todo(a) a vós,  
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e em prova da minha devoção para convosco 
Vos consagro neste dia e para sempre,  
os meus olhos, os meus ouvidos,  
a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser.  
E porque assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe,  
guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa.  
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa.  
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.  
 

CÂNTICO  

Na Tua Luz encontramos a Verdade  
És o dom do Pai, a mão estendida  
É Jesus a plena Liberdade,  
o Caminho, a Verdade e a Vida .  
 
Há nascer, há crescer e há morrer  
E em cada chegada uma partida  
Mas importa que em cada aconteça  
Haja sempre um caminho para a vida.  
 
Há nos olhos do outro uma promessa  
Cada homem é uma mão estendida  
É preciso que nada nos impeça  
De aí ver um caminho para a vida.  
 
Há o olhar sereno de quem ama  
Há a fé das entregas decididas  
Há em tudo afinal uma só esperança  
De trilhar o caminho para a vida.  
 
Somos jovens do hoje e do amanhã  
Testemunhas num mundo em mudança  
Levamos Jesus no Coração  
E nas mãos a bandeira da esperança. 
 

Subsídios da Semana das Vocações 2017 
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ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Maria Santíssima,  
Mãe do nosso Salvador,  
Tu que tiveste a coragem  
de abraçar o sonho de Deus,  
pondo a tua juventude  
e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;  
intercede por nós ao Pai,  
por teu Filho Jesus Cristo,  
para que sejamos  
impelidos pelo Espírito Santo para a missão,  
com a mesma abertura do teu coração,  
e a prontidão em dizer  
o nosso «Eis-me aqui»,  
ao chamamento e à alegria  
de nos pormos a caminho como Tu,  
para O anunciar ao mundo inteiro. Ámen. 
 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Maria Santíssima,  
Mãe do nosso Salvador,  
Tu que tiveste a coragem  
de abraçar o sonho de Deus,  
pondo a tua juventude  
e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;  
intercede por nós ao Pai,  
por teu Filho Jesus Cristo,  
para que sejamos  
impelidos pelo Espírito Santo para a missão,  
com a mesma abertura do teu coração,  
e a prontidão em dizer  
o nosso «Eis-me aqui»,  
ao chamamento e à alegria  
de nos pormos a caminho como Tu,  
para O anunciar ao mundo inteiro. Ámen. 
 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Maria Santíssima,  
Mãe do nosso Salvador,  
Tu que tiveste a coragem  
de abraçar o sonho de Deus,  
pondo a tua juventude  
e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;  
intercede por nós ao Pai,  
por teu Filho Jesus Cristo,  
para que sejamos  
impelidos pelo Espírito Santo para a missão,  
com a mesma abertura do teu coração,  
e a prontidão em dizer  
o nosso «Eis-me aqui»,  
ao chamamento e à alegria  
de nos pormos a caminho como Tu,  
para O anunciar ao mundo inteiro. Ámen. 
 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Maria Santíssima,  
Mãe do nosso Salvador,  
Tu que tiveste a coragem  
de abraçar o sonho de Deus,  
pondo a tua juventude  
e o teu entusiasmo nas mãos d'Ele;  
intercede por nós ao Pai,  
por teu Filho Jesus Cristo,  
para que sejamos  
impelidos pelo Espírito Santo para a missão,  
com a mesma abertura do teu coração,  
e a prontidão em dizer  
o nosso «Eis-me aqui»,  
ao chamamento e à alegria  
de nos pormos a caminho como Tu,  
para O anunciar ao mundo inteiro. Ámen. 

 

 


