
Comentário inicial: Seguindo o pedido do Senhor, queremos, diante do Santíssimo 
Sacramento, rezar por todas as vocações. Conforme nos narra o Evangelho, ”Jesus 
andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava 
a boa notícia do Reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças das pessoas. 
Quando Jesus viu a multidão, �cou com muita pena daquela gente, porque eles 
estavam a�itos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos: A 
colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, 
que envie trabalhadores para a sua colheita.” (Mt 9, 35-38)
   É isto que pretendemos fazer nessa “Hora Santa”: realizar o pedido de Mestre, 
pois, como também nos lembra o Papa Francisco: “nenhuma vocação nasce por si, 
nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra boa do povo 
�el, na experiência do amor fraterno.” 
 Assim, na certeza de que tudo o que pedirmos em nome de Jesus, Ele o fará 
(Jo 14,14), coloquemo-nos na sua presença, rezando pelas vocações, cantando... 

CANTO DE EXPOSIÇÃO: 

ATO DE ADORAÇÃO
PR.: Rezemos com São Francisco de Assis: 
Todos: Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as 
vossas Igreja que estão pelo mundo inteiro e vos bendizemos, porque pela 
vossa santa cruz, remistes o mundo.
PR.: Graças e louvores sejam dados a todo momento:
Todos:  Ao santíssimo e diviníssimo Sacramento.
PR.: Jesus, manso e humilde de coração:
Todos: Fazei nosso coração semelhante ao vosso.
PR.: A Messe é grande e os operários são poucos.
Todos: Pedi ao Senhor da Messe, que mande mais trabalhadores para a colheita.

HORA SANTA VOCACIONAL
BENÇÃO DO SANTÍSSIMO: 
ORAÇÃO
- 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 sua santa e Imaculada Conceição.
- Bendita seja 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. 
- Bendito seja Deus; 

Pai Nosso; Ave Maria; Glória ao Pai.
 
ORAÇÃO DO DISCERNIMENTO VOCACIONAL
Senhor Jesus,/ Tu és o Deus Vivo e Ressuscitado,/ Tu estás no meio de nós./ Tenho 
convivido com teu Evangelho/ e com teus discípulos,/ tantos homens e 
mulheres/ que vivem à minha volta./ Tenho a certeza de que tu me chamas/ para 
seguir tuas pegadas/ e colocar meus pés nos teus pés.
Ecoa dentro de mim esse teu chamado:/ Vem e segue-me!/ Nem sempre é fácil 
ver claramente o caminho/ e percorrrer a estrada./ Gostaria de viver intensamen-
te o teu Evangelho./ Não quero �car surdo aos teus apelos./ Não quero ser 
simplesmente um cristão de nome./ Não quero, não posso me deixar dominar/ 
pela vontade de ter,/ de aparecer,/ de brilhar.
Quero me entregar a teu amor de maneira total./ Desejaria sinceramente/ fazer 
com que minha vida/ fosse um hino de serviço para os outros./ O que queres de 
mim?/ Faze, Senhor,/ que eu possa discernir tua vontade./ Por vezes penso que tu 
me chamas/ para seguir o teu Evangelho à maneira de Francisco,/ desse Francis-
co simples e despojado,/ fraterno e pequeno,/ desse Francisco que se aproximou 
do leproso/ e se encantou por todos os irmãos e irmãs,/ pelo sol,/ pelas estrelas,/ 
pela água/ e pelo vento./ Dá-me, Senhor,/ descobrir o que tu queres de mim!

CANTO DE REPOSIÇÃO: Tu, te abeirastes da praia (sugestão)

Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil
Serviço de Animação Vocacional

com Bênção do Santíssimo Sacramento



SAUDAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE:
PR.: São Paulo Apóstolo e São Timóteo, exemplos de grandes homens, chamados 
por Deus, assim se expressam: “Eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de 
Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos, por estarmos 
unidos com Cristo Jesus, escrevo a você Timóteo, meu querido �lho na fé:
T.: Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso 
Senhor, estejam com você.
PR.: Lembro-me da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó e sua mãe tinham. Eu 
tenho a certeza de que é a mesma que você tem. Por isto quero que você se lembre 
de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre 
você.
T.: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o 
Espírito nos enche de poder e de amor, e nos torna prudentes.
PR.: Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho.
T.: “Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e �que 
�rme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por 
meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós, guarde este precioso tesouro 
que foi entregue a você.” (2 Tm 1, 1-2.6-7.11.13-14)
PR.: Ó Paulo, mestre dos povos, ensina-nos teu amor: correr em busca do prêmio, 
chegar ao Cristo Jesus.
T.: A vós, ó Trindade, glória, poder e louvor também; que sois eterna unidade 
nos séculos, sempre. Amém.
PR.: Que a graça de Deus Pai, in�nitamente bom, que nos chama de �lhos muito 
amados; que a presença do Filho Jesus que chamou apóstolos e discípulos e que 
continua a chamar a cada um de nós para segui-lo; e que o amor do Espírito Santo, 
ilumine a todos na escolha da vocação, para a qual Deus chama, estejam sempre 
convosco:
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

MOMENTO DE LOUVOR
Leitor 1: Jesus chamou os seus discípulos. Escolheu doze dentre eles e lhes deu o 
nome de apóstolos. 
Leitor 2: Disse André a seu irmão: encontramos o Messias. E a Jesus o conduziu.
Refrão: //:Tua voz me vez re�etir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar://
Leitor 1: Jesus disse a Pedro: não tenhas medo, de homens, tu serás pescador.
Leitor 2: Ananias vai a Saulo, que está em oração. Eu o escolhi para pregar o meu 
evangelho em meu nome entre as nações e entre os �lhos de Israel.

Refrão: //:Tua voz me vez re�etir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar://
Leitor 1:  Eu roguei por ti, ó Pedro, que tua fé não desfaleça. Quando estiveres conver-
tido, fortalece os teus irmãos.
Leitor 2:  Não fostes vós que me escolhestes, mas, sim, eu que vos escolhi e vos dei 
essa missão: de produzirdes muitos frutos e que o vosso fruto permaneça.
Refrão: //:Tua voz me vez re�etir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar://
Leitor 1: Senhor, o apóstolo Pedro, e Paulo, doutor das nações, transmitiram a nós a 
vossa lei.
Leitor 2: E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos aonde tu vais e como poderemos 
saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Refrão: //:Tua voz me vez re�etir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu 
quero navegar://
Leitor 1:  Caminhando, Jesus viu Tiago e João, os irmãos Zebedeu, e também os 
chamou para segui-lo.
Leitor 2:  Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado à banca cobrando impos-
tos e o chamou, dizendo: vinde comigo. E ele o seguiu.

CANTO: Quando chamastes os doze primeiros (Sugestão) 

LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS (Jr 1,4-9):  
 Foi-me dirigida a Palavra do Senhor, dizendo: “antes de formar-te no ventre 
materno, eu te conheci; antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te �z 
profeta das nações”.
 Disse eu:” Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo”. Disse o Senhor:” 
Não digas, que és muito novo; a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te 
mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te”, 
diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: ”Eis que ponho 
minhas palavras em tua boca”.
Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus.

MEDITAÇÃO: CD Perfeita Alegria (Frei Florival): Faixa 11 - Vocação

SILÊNCIO

CANTO: Tão sublime


