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Dirigente: Que alegria para a nossa Igreja 
particular de Ribeirão Preto celebrar o mês 
vocacional dentro do Ano de São José e do 
Ano Família Amoris Laetitia. Na certeza de que 
Cristo nos Salva e nos envia nos colocamos, 
como vocacionados e vocacionadas, para 
louvar, adorar e bendizer nesta Hora Santa 
Vocacional.
Somos uma vocação e acolhendo o pedido 
do Papa Francisco de, ser para o outro, 
encontramos na Palavra e na Eucaristia 
as forças necessárias para em Cristo, 
realizar nossa missão e dilatar o Reino de 
Deus, assumindo verdadeiramente a nossa 
vocação batismal: sendo sal da terra, luz do 
mundo e fermento na massa.
Como Igreja, comunidade de vocacionados, 
vamos iniciar nossa Hora Santa para diante 
do Santíssimo Sacramento do Altar implorar 
que nos seja enviado mais operários para a 
grande messe do Senhor.

Cantando (se possível) iniciemos nossa Hora 
Santa.

(Exposição do Santíssimo Sacramento)

Presidente: (de joelhos) Abri, Senhor os 
meus lábios para bendizer o vosso santo 
nome. Purificai o meu coração de todos os 
pensamentos vãos, desordenados e estranhos. 
Iluminai o meu entendimento e inflamai minha 
vontade para que possa rezar digna, atenta 
e devotamente essa Hora Santa, e mereça 
ser atendido na presença da vossa divina 

majestade. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Presidente: Graças e Louvores sejam dados 
a todo o momento.
Todos: Ao Santíssimo e Digníssimo 
Sacramento. (3 vezes)

Presidente: Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém

(Presidente conduz um breve momento de oração 
diante do Santíssimo Sacramento convidando a 
comunidade ao silêncio e oração)

Dirigente: “Quem escuta a minha Palavra 
possui a vida eterna” (cf. Jo 5,24), com este 
lema o mês vocacional quer ser para nós a 
oportunidade de que, como comunidade 
orante, nos coloquemos diante do Senhor da 
Messe e Pastor do Rebanho, para agradecer 
o dom de nossa vocação e rezar para que 
nos envie mais operários para a messe. Em 
Cristo que nos salva e nos envia, fixemos 
nossos olhos e rezemos a nossa vocação.

(Breve momento de silêncio para adoração e 
depois pode se entoar um canto)

Leitor 1 - Salmo 39(40) 

R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!



2

Depositei toda a minha esperança no Senhor;
ele se inclinou para mim
e ouviu o meu grito de socorro.
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!

Ele me tirou de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama;
pôs os meus pés sobre uma rocha
e firmou-me num local seguro.
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!
Pôs um novo cântico na minha boca,
um hino de louvor ao nosso Deus.
Muitos verão isso e temerão,
e confiarão no Senhor.
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!

Como é feliz o homem
que põe no Senhor a sua confiança,
e não vai atrás dos orgulhosos,
dos que se afastam para seguir deuses falsos!
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!

Senhor meu Deus!
Quantas maravilhas tens feito!
Não se pode relatar
os planos que preparaste para nós!
Eu queria proclamá-los e anunciá-los,
mas são por demais numerosos!
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!

Sacrifício e oferta não pediste,
mas abriste os meus ouvidos;
holocaustos e ofertas pelo pecado
não exigiste.
R: Eis me aqui, faça-se em mim sua vontade!

(Breve momento de silêncio para adoração)

PALAVRA DE DEUS
Dirigente: “Quem escuta a minha Palavra 
possui a vida eterna” (cf. Jo 5,24). A Palavra 
de Deus deve ser para todo o vocacionado 
orientação, inspiração e fonte que sustenta e 
anima a vocação. Conduzidos pelo Espírito 
Santo de Deus, abramos o nosso coração e 
a nossa mente para acolher e escutar a sua 
Palavra e possuir a vida eterna.

(Canto de Aclamação)

Presidente: Jo 5, 19-24

(Momento de silêncio e depois segue breve 
reflexão)

(Depois da reflexão e silêncio pode se entoar um 
canto)

Leitor 2 – A dinâmica do mês vocacional 
é um verdadeiro convite a oração e o 
reconhecimento de que toda vocação 
é germinada, cultivada e regada pela 
Palavra de Deus e pela Eucaristia. Na liturgia 
celebramos o dom da vocação que se faz 
serviço e doação acolhendo a Cristo Jesus, 
que quer nos salvar e enviar como operários 
da messe! Não podemos nos cansar de pedir 
ao Senhor da messa muito mais operários, 
afinal temos muito trabalho:
Todos: Enviai Senhor muitos operários, 
pois a messe é grande e os operários são 
poucos!

Leitor 1 – Por isso, adentrando a esta dinâmica 
oracional, rezamos a cada final de semana por 
uma vocação especifica, que abarca a todo 
povo de Deus. Ministros ordenados, vocação 
a vida em família, vocação matrimonial, vida 
consagrada, religiosos e religiosas, vocação 
laical, catequistas de nossas comunidades, 
que neste momento colocamos aos pés de 
Jesus para que possa abraçar com ternura a 
todos os vocacionados e vocacionadas de 
nossa Arquidiocese.
Todos: Enviai Senhor muitos operários, 
pois a messe é grande e os operários são 
poucos!

(Momento de silêncio)

Leitor 1 – Ó amado Jesus queremos depositar 
aos vossos pés o nosso Papa Francisco, Dom 
Moacir e todos os ministros ordenados, os 
consagrados e consagradas, religiosos e 
religiosas, para que no exercício de suas 
vocações possam exalar vosso perfume e 
prolongar a vossa presença no meio da 
humanidade.
Todos: Enviai Senhor muitos operários, 
pois a messe é grande e os operários são 
poucos!

Leitor 2 – Diante de vós Senhor, entregamos 
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a todas as famílias, sobretudo aquelas que 
sofrem os desafios e flagelos do tempo 
presente, desta Pandemia. Entregamos os 
casais que se preparam para receber o 
matrimônio para que encontrem em vós o 
impulso e a inspiração para viverem suas 
vocações.
Todos: Enviai Senhor muitos operários, 
pois a messe é grande e os operários são 
poucos!

Leitor 1 – Pedimos ó Senhor, por todas as 
crianças, jovens, adultos e idosos, para 
que vivam com fidelidade vosso chamado. 
De modo especial recordamos de todos 
os meninos e meninas que servem o altar, 
de todos os nossos seminaristas e aos que 
têm dificuldade de acolher o vosso projeto 
e escutar a vossa Palavra. Dai a todos e 
a cada um de nós o dom de uma escuta 
atenta e serena e um coração puro para 
que, mediante ao vosso sussurro, tenhamos a 
ousadia de responder “eis me aqui”.
Todos: Enviai Senhor muitos operários, 
pois a messe é grande e os operários são 
poucos!

(Momento de silêncio e pode se entoar um canto)

ORAÇÃO VOCACIONAL ARQUIDIOCESANA

Presidente: O Serviço de Animação 
Vocacional de nossa Arquidiocese nos 
propôs, neste mês de Agosto, uma oração 
vocacional para que pudéssemos rezar por 
todas as vocações de nossa Igreja particular, 
vamos todos juntos, como vocacionados e 
vocacionadas rezar:

Senhor Jesus, Pastor com coração manso e 
humilde que nos salva e nos envia, neste 
mês vocacional, queremos reafirmar a 
nossa adesão ao teu Reino, renovando a 
nossa vocação de discípulos-missionários, 
para anunciarmos o teu Evangelho, pois 
“quem escuta a tua palavra, possui a vida 
eterna” (Cf. Jo 5,24).
Humildemente te pedimos, Senhor, por Dom 
Moacir, nosso arcebispo; pelos nossos 
padres, sobretudo aqueles que estão 
idosos ou enfermos; os três diáconos 

transitórios; os diáconos permanentes com 
suas famílias; os vinte e cinco seminaristas 
de nossa arquidiocese; os religiosos 
e consagradas; os casais de noivos 
que estão sendo catequisados para o 
matrimônio; todos os catequistas; nossos 
idosos, jovens e crianças. Ajudai-nos na 
resposta de nossa vocação, afim de que 
vivamos a missão batismal: sermos sal da 
terra, luz do mundo e fermento na massa.
Enviai-nos, ó Senhor, vocacionados e 
vocacionadas generosos para servir o teu 
povo! Amém.

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
 
Dirigente: Vamos nos preparar para receber 
a Benção do Santíssimo Sacramento, certos 
de que diante do Cristo que nos salva e nos 
envia, nós entregamos a todas as vocações; 
rezamos pelos desafios e flagelos que 
enfrentam diariamente, que unidos pela força 
da Palavra de Deus e pela Eucaristia que 
nos alimentam, possamos dar vida ao nosso 
Santo Batismo sendo a cada dia verdadeiros 
discípulos missionários, vocacionados e 
vocacionadas em Jesus Cristo.

Canto
Tão Sublime

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 a Jesus, o redentor, 
ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno 
amor. 
Ao Deus uno e trino demos a alegria do 
louvor.
Amém!

Presidente: Do céu lhes destes o pão.
Todos: Que contém todo o sabor.

Presidente: Oremos. Senhor, que, neste 
admirável sacramento, nos deixastes o 
memorial de vossa paixão. Concedei-nos a 
graça de venerar de tal modo os sagrados 
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mistérios de vosso corpo e sangue, que 
possamos experimentar sempre em nós o fruto 
de vossa redenção.  Vós que viveis e reinais 
com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

(Segue-se a Bênção do Santíssimo)

(Após a bênção)

Presidente: Bendito seja Deus.
Todos: Bendito seja seu Santo Nome.

Presidente: Bendito seja Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Todos: Bendito seja o Nome de Jesus.

Presidente: Bendito seja o seu Sacratíssimo 
Coração.
Todos: Bendito seja o seu Preciosismo 
Sangue.

Presidente: Bendito seja Jesus, no Santíssimo 
Sacramento do Altar.
Todos: Bendito seja o Espírito Santo 
Paráclito.

Presidente: Bendita seja a grande mãe de 
Deus, Maria Santíssima.
Todos: Bendita seja sua Santa Imaculada 
Conceição.

Presidente: Bendita seja sua gloriosa 
Assunção.
Todos: Bendito seja o nome de Maria 
virgem e mãe.

Presidente: Bendito seja São José, seu 
castíssimo Esposo.
Todos: Bendito seja Deus, nos seus Anjos e 
nos seus Santos.

Oração

Todos: 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 
Francisco e sobre Arcebispo Dom Moacir 
todos os bispos do mundo; sobre o clero 
e nosso pároco; sobre o chefe da Nação, 

do Estado e do Município, 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 da 
vossa bondade, o Brasil, este Arcebispado, 
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.

Presidente: Nas intenções do Santo Padre o 
Papa, pela Paz do mundo, rezemos:
Pai-Nosso... 

Presidente: Maria, tu és a mãe de todas 
as vocações abrace com ternura todos 
os ministros ordenados, consagrados e 
consagradas, religiosos e religiosas.
Ave Maria...

Presidente: Maria, tu és mãe dos 
vocacionados, das famílias, dos casais, das 
crianças, jovens e idosos, ensina-nos na tua 
escola a arte de amar.
Ave Maria...

Presidente: Maria, tu és a mãe das divinas 
vocações fortaleça as vocações de nossos 
seminaristas
Ave Maria...

Presidente: Graças e louvores sejam dados 
a todo o momento. 
Todos: Ao Santíssimo e Digníssimo 
Sacramento. (3 vezes)

Canto
(somente enquanto repõe o Santíssimo Sacramento 
no Sacrário) 


