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Missa Vocacional

Rezar pelas vocações não é fazer um favor para Deus, mas sim cumprir uma 
ordem dada pelo próprio Cristo: “A messe é grande e os operários são poucos; 
pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a messe”. Além disso, a 
oração pelas vocações tem também a �nalidade de criar entre os �éis o clima de 
escuta à voz silenciosa de Deus, que chama e fala no segredo do coração 
humano. Assim, iniciemos nossa Santa Missa rezando especialmente por todas 
as vocações, cantando:

RITOS INICIAIS
ANTÍFONA DE ENTRADA
“Não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus, fui eu que vos escolhi e vos enviei 
para produzirdes fruto, e o vosso fruto permaneça”.(Jo 15,16).

SAUDAÇÃO

PR.: Em nome do Pai, †  do Filho † e do Espírito Santo †. 
AS.: Amém. 
PR.: A graça do Deus que é Pai, que nos ama como �lhos e �lhas muito amados 
e nos quer felizes na escolha da vocação. Que a presença do Cristo que diz a cada 
um de nós: “vem e segue-me”, que o amor, a graça e a inspiração do Espírito 
Santo estejam sempre convosco.
AS.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL
PR.: Vamos pedir perdão por não termos correspondido com amor ao chamado 
de Deus, quando não valorizamos cada uma das vocações que existem, quando 
não rezamos pelos jovens, para que sejam felizes na escolha de seu caminho de 
amor, quando não os orientamos na resposta generosa ao chamado de Cristo.

HINO DE LOUVOR
ORAÇÃO DA COLETA

OREMOS: Senhor, Deus da vida, que por teu Espírito Santo Animastes a vida e a 
missão dos apóstolos, acende em nós o fogo de teu amor, para que nós, nas 
diversas vocações e ministérios que assumimos, sejamos presenças forte da 
alegria, de fraternidade e solidariedade no meio do povo, anunciando o modo 
de viver o Reino de Deus que acontece aqui e se completa na eternidade. Por 
Cristo nosso Senhor. 
AS.: Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA (à escolha)
PREFÁCIO PRÓPRIO

PR.: O Senhor esteja convosco. 
AS.: Ele está no meio de nós. 
PR.: Corações ao alto. 
AS.: O nosso coração está em Deus. 
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS.: É nosso dever e nossa Salvação. 
Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação, dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por 
Cristo, Senhor nosso. No Batismo nos concedeis o dom da fé, fazendo-nos 
participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos, e a 
unção real do crisma, nos con�rmais com o selo do Espírito Santo, para celebrar 
o milagre de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito, e alimentados no banquete 
eucarístico, nos tornamos imagens do Cristo Senhor, para anunciar ao mundo 
a certeza da salvação, e dar, na Igreja, o testemunho da fé redentora. Reunidos 
nesta assembléia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo o bem e o 
fundamento de nossa paz. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclama-
mos a vossa glória, Cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam 
a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem em nome do 
Senhor! Hosana nas alturas!

RITO DA COMUNHÃO

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

OREMOS: Ao participarmos, ó Deus, da plenitude da vossa graça nesta Eucaris-
tia, nós vos pedimos que todos que recebemos pelo batismo a missão de ser sal 
da terra e luz do mundo, fermento na massa, possamos ser fortalecidos na fé, 
mais animados no espírito apostólico. Que o Senhor faça germinar a semente 
da vocação em muito corações, para que haja sempre muitos operários para a 
vossa messe. Por Cristo Nosso Senhor. 
AS.: Amém!

RITOS FINAIS

BENÇÃO FINAL



LITURGIA DA PALAVRA

Vocação é chamado de Deus e resposta decisiva de nossa parte como cristãos 
batizados, ao projeto do seu Reino de amor. Ouçamos:

I Leitura (Isaias 49, Is 5-6)
Leitura do livro do profeta Isaías - “Nações distantes, escutem o que eu, o servo de 
Deus, estou dizendo; prestem atenção, todos os povos do mundo! Eu ainda 
estava na barriga de minha mãe, quando o Senhor Deus me escolheu; eu nem 
havia nascido, quando ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas 
palavras fossem cortantes como uma espada a�ada e me protegeu com sua 
própria mão. Ele me disse: Israel, você é meu servo e por meio de você vou mos-
trar a minha grandeza. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me esco-
lheu para ser o seu servo, a �m de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de 
volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor; o meu Deus é a minha força”.  
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus. 

Salmo Responsorial 7
“Eis que venho fazer com prazer/ a vossa vontade, ó Senhor”!

1. Esperando, esperei no Senhor 
e inclinando-se ouviu o meu clamor. 
Canto novo ele pôs nos meus lábios, 
um poema em louvor ao Senhor. 
2. E então eu vos disse: Eis que venho!
Sobre mim está escrito no livro, 
com prazer faço a vossa vontade, 
guardo em meu coração a vossa lei!
3. Boas novas de vossa justiça 
anunciei numa grande assembléia 
vós sabeis: não fecheis os meus lábios! 
Não negueis para mim vosso amor +
vossa graças e verdade me guardem!

II Leitura (Efésios 4,1-6)

Leitura da carta de São Paulo aos Efésios - “Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a 
caminhardes de acordo com a vocação para a qual fostes chamados: com toda a 
humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. 
Aplicai-vos a guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só Corpo 
e um só Espírito, como também é uma só fé, uma só a esperança à qual fostes 
chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e pai de 
todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos.” - 
Palavra do Senhor
AS.: Graças a Deus.

Evangelho (Mateus 9,35-38)

PR.: O Senhor esteja convosco. 
AS.: Ele está no meio de nós. 
PR.: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. 
AS.: Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas 
sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e 
enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam 
cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus a seus discípu-
los: A messe é grande, mas os trabalhadores são tão poucos. Pedi, pois, ao dono 
da messe que enviei trabalhadores para a sua colheita”! - Palavra da Salvação. 
AS.: Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ
PRECES 

PR.: Peçamos ao Senhor da Messe que venha em nosso socorro e atenda nossos 
pedidos:
AS.: Senhor da Messe atendei os nossos pedidos!

1. Pelo nosso Papa, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Religiosas, seminaristas e 
vocacionados, para que Deus lhes conceda muita luz, força, coragem para a 
missão que assumiram e lhe dê a graça da perseverança. Rezemos:
2. Por todas as famílias, especialmente as de nossa comunidade, para que 
através de uma vivência cristã em seus lares, pela oração e bom exemplo, ofere-
çam aos �lhos o ambiente propício para responderem ao chamado de Deus e de 
poderem livremente fazer sua opção vocacional. Rezemos:
3. Pelas comunidades, para que, por uma vivência profunda de vida de fé e 
comunhão de amor, incentivem os grupos de jovens, grupos de discernimento 
vocacional, e tudo que possa despertar a vocação. Rezemos:
4. Por toda Equipe de Animação Vocacional, para que continue sendo iluminada 
pelo Espírito de Deus e, assim continue a despertar santas vocações para a Igreja. 
Rezemos:
PR.: Tudo isto vos pedimos ó Pai, por intercessão de vosso Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. 
AS.: Amém. 

LITURGIA EUCARÍSTICA
SOBRE AS OFERENDAS

PR.: Orai, irmãos e irmãs...
PR.: Ó Deus que quiseste salvar o mundo no sacrifício do vosso Filho Jesus. Con-
cedei que pela força destas oferendas, todos os que foram batizados, se sintam 
chamados para trabalhar na construção do reino de Deus neste mundo e por 
suas vidas revelem a todos o amor de Deus e sejam alegres testemunhas de um 
Cristo vivo e ressuscitado. Por Cristo Nosso Senhor. 
AS.: Amém!


