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•A Comissão propõe, também, uma prece para ser acres-
centada às da comunidade no momento da Oração dos 
Fiéis;

Orientações

 
• Esta proposta consiste em momentos de oração pelas 
vocações em todas as celebrações da Palavra de Deus e 
missas do 3º Domingo de cada mês;

 

 Comissão para o Ano Vocacional 

• O presente subsídio é uma proposta da Comissão para 
o Ano Vocacional da Igreja no Brasil (de 20 de novembro 
de 2022 a 26 de novembro de 2023) de nossa Arquidioce-
se que está se empenhando em criar uma cada vez maior 
‘cultura vocacional’ em nossas Comunidades e expres-
sões eclesiais;

 

 

•Sugere-se a leitura da reflexão proposta para cada mês, 
antes da celebração, concluindo-a com a oração de uma 
dezena do Rosário. Após a dezena, de acordo com o cos-
tume local, inicia-se a celebração; 

        

da Arquidiocese de Ribeirão Preto

•Esta oração pode ser realizada, também, sempre que 
possível, em outros momentos de encontro, reuniões, 
formações da vida da Comunidade, no início das reu-
niões do CPP, por exemplo;
 
•Por fim, esta proposta comum, assumida por todos, 
reforça a expressão da sinodalidade e comunhão em 
nossa Igreja Particular.



Introdução para a Dezena do Rosário 
e Preces para o 3º Ano Vocacional 

• 15 e 16 de janeiro de 2023

Para ser rezada antes da celebração

Todos os cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, consagrados e 

Introdução para a Dezena do Rosário

• 17 e 18 de Dezembro de 2022

Introdução para a Dezena do Rosário
Para ser rezada antes da celebração

O terceiro Ano Vocacional no Brasil, teve início em 20 de novembro de 
2022 e vai até 26 de novembro de 2023, e nos convida a refletir sobre o 
tema: “Vocação: Graça e Missão” e o lema: “Corações ardentes, pés a 
caminho”, que nos recorda a caminhada dos discípulos de Emaús. 
Enquanto a graça faz o coração arder, a Missão faz os pés estarem a cami-
nho, em movimento. Entre o coração que arde ao escutar a Palavra do 
Ressuscitado e os pés que se colocam a caminho para anunciar o encon-
tro com Cristo, temos a parada, o sentar-se à mesa, o pão repartido, a par-
tilha, a comunhão, um gesto fundamental que faz os olhos se abrirem. 
(cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional  n.1)

Prece
Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Senhor, ensina-nos a “promover uma cultura vocacional nas comunida-
des eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favo-
ráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão, a serviço 
do Reino de Deus”, rezemos. 
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Servir com alegria: a vocação em Francisco 

Sabemos Senhor, que todas as pessoas são chamadas a Santidade e que o 
Batismo é a fonte de todas as vocações. Pedimos a graça de saber corres-
ponder com fidelidade ao teu chamado assumindo ativamente nossa 
missão evangelizadora na Igreja, rezemos. 

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

• 18 e 19 de fevereiro de 2023

Para ser rezada antes da celebração

Dentre tantos aspectos vocacionais existentes na teologia e na vida do 
Papa Francisco, destaca-se a alegria. Uma das atitudes mais pedidas pelo 
Papa aos cristãos é a alegria. No contexto pastoral do seu pontificado, são 
muitas as cartas, homilias e discursos que nos falam desse sentimento, os 
quais lembramos: Alegria do Evangelho, Alegria do Amor; Alegrai-vos, 
Óleo da Alegria. Na exortação Apostólica Gaudete et Exultate (n.128), 
de 2018, o Papa sintetiza qual é o sentido da alegria que ele propõe: “Não 
estou falando da alegria consumista e individualista muito presente em 
algumas experiências culturais de hoje. (...) Refiro-me, antes, àquela 
alegria que se vive em comunhão, que se partilha e comunica, porque “há 

Prece

consagradas são convidados a assumir sua vocação de povo de Deus que 
se coloca a caminho rumo a salvação. A vocação, desde o Concílio Vati-
cano II, é entendida como um chamado a todos e está diretamente ligada 
à consciência missionária, sendo ela uma resposta que conduz à santida-
de. A Igreja, neste sentido, é continuadora da missão de Cristo e chamada 
à saída de si para o serviço do Reino. Cada um, conforme sua condição, 
seus dons, seu, ministério, é convidado a viver a santidade como resposta 
ao chamado que Deus faz. (cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional  n.24 e 
26)

Introdução para a Dezena do Rosário

04



05

Introdução para a Dezena do Rosário

Prece

mais felicidade em dar do que em receber” (At 20,35) e “Deus ama quem 
dá com alegria” (2Cor 9,7). (cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional n. 66  e 
67)

Senhor, concede a cada um de nós e de modo especial aos nossos jovens a 
capacidade de escutar o chamado de Jesus, a prontidão em responder e a 
disponibilidade para servir com alegria na missão que somos enviados, 
rezemos. 

Para ser rezada antes da celebração

• 18 e 19 de março de 2023

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Na dinâmica do chamado, somos convidados a redescobrir a beleza e a 
alegria de sermos cristãos e temos o desafio de “mostrar a capacidade da 
Igreja para promover e formar discípulos e missionários que respondam 
à vocação recebida e comuniquem por toda a parte, transbordando de 
gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo (...) para que 
Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e 
comunicado a todos” (DAp, n.14). Somos chamados a resplandecer no 
mundo a imagem de Cristo, o novo Adão (1Cor 15,45), a anunciar em 
todas as partes da terra, com o testemunho de nossa vida doada, que o Pai 
nos chama para participar de sua vida divina e de sua glória nos céus 
(DAp, n.129). Nesta peregrinação dentro do tempo e da história em que 
estamos, o que nos identifica e nos une é o Amor-Serviço.  (cf. Texto 
Base do 3º Ano Vocacional  n.41)
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Prece

Como vocacionados e vocacionadas, que sejamos capazes de responder 
com amor ao Amor de Deus que nos chama e nos envia em missão como 
discípulos e missionários do seu Reino, rezemos. 

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

• 15 e 16 de abril de 2023

Prece

Introdução para a Dezena do Rosário
Para ser rezada antes da celebração

Se “Emaús” nos ajuda a compreender nossa vocação e missão, o texto 
bíblico iluminador deste Ano Vocacional – “Jesus chamou e enviou os 
que ele mesmo quis” (cf. Mc 3,13-19) – vem recordar que a origem, o 
centro e a meta de toda a vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo. 
Aquele que chama, também envia. A iniciativa é do próprio Deus, misté-
rio, graça, experiência de encontro, fascínio, alegria, assombro, sensibi-
lidade, inconformidade, resposta pessoal, envolvimento comunitário, 
missão, serviço, entrega de vida, coragem e determinação, esperança e 
firme convicção, testemunho de fé. À luz do mistério de Cristo, cada 
pessoa compreende a sua identidade e missão. É também à luz de Cristo 
que a Igreja encontra a sua vocação e missão. (cf. Texto Base do 3º Ano 
Vocacional  n.2)

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Senhor, que não sejamos surdos ao teu chamado e tão pouco indiferentes 
à tua proposta de vida que é Amor;  mesmos que em alguns momentos 
busquemos retomar o caminho de volta,  seja tua Presença Peregrina a 
nos recordar a história de salvação, seja tuas mãos Eucarística a reviver 
conosco o Mistério e nos reconduzir novamente à Jerusalém, pois, fostes 
tu mesmo a nos escolher para servir. Rezemos.
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Senhor, que como chamados e escolhidos por vós, jamais percamos de 
vista que nosso proceder humano deve ser semelhante ao teu: sensível, 
terno, misericordioso, acolhedor e amoroso para com todos. Rezemos.

Para ser rezada antes da celebração

Introdução para a Dezena do Rosário

Cada pessoa é convidada a recuperar um espaço próprio para realizar um 
diálogo sincero com Deus, em que haja escuta e resposta. A corrida fre-
nética da cultura consumista, do divertimento, das novidades tecnológi-
cas, das viagens e das mil atividades não deixa “espaços vazios onde res-
soe a voz de Deus” (GeE, n.29). Há demasiadas palavras que impedem 
descobrir o sentido e a profundidade da vida... A oração é um espaço para 
voltar a escutar Jesus, sua voz, seu chamado. Uma voz que é também pre-
sença. Cristo vivo. Por isso, é preciso abrir-se a ela, com coração dócil e 

• 17 e 18 de junho de 2023

A oração abre o ouvido e aquece o coração.

Jesus chama.
Marcos 3,13 narra que Jesus “subiu à montanha”, avisando que algo 
importante iria acontecer. Em seguida nos diz que Jesus “chamou os que 
ele mesmo quis”, e que esses “foram até ele”. Neste pequeno trecho, é 
possível perceber o mistério do chamado de Deus unido ao mistério da 
acolhida humana. Acontece um milagre que é ao mesmo tempo felicida-
de, comunhão e missão. A voz divina por meio daquele que Ele chamou 
poderá ecoar nos corações, na comunidade e no mundo. (cf. Texto Base 
do 3º Ano Vocacional  n.98)

• 20 e 21 de maio de 2023

Introdução para a Dezena do Rosário

Prece

Para ser rezada antes da celebração

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis
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Senhor, nós sabemos que tu tens saudade de nós. Suscita, Senhor, em 
nossos corações a mesma saudade de vós, para que possamos buscar-te e 
desejar-te continuamente em nossa vida e missão. Que ao cultivarmos 
em nós a tua Presença, nosso proceder seja com o teu: de amar e servir. 
Rezemos.

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Prece

Prece

• 15 e 16 de julho de 2023

orante, permitir que Jesus nos desafie e nos chame a uma mudança real 
de vida.(cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional  n. 110 e 111)

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Introdução para a Dezena do Rosário

Senhor, fazei-nos perseverantes e fiéis na oração, na Lectio Divina pes-
soal, que nos move à intimidade contigo e nos abre ao discernimento coti-
diano, para que nossa missão tenha frutos de eternidade e abrace com 
ternura a todos os nossos irmãos e irmãs e, que a voz do mundo não 
sobreponha à serenidade da tua voz que liberta. Rezemos.

Para ser rezada antes da celebração

O Evangelho segundo Marcos descreve o chamado assim: “Jesus subiu à 
montanha e chamou os que ele mesmo quis; e foram até ele” (Mc 3,13). 
Chamou para quê? Chamou, em primeiro lugar, para estar com ele. O 
chamado de Jesus para segui-lo é um chamado pessoal. Um convite que 
consiste em deixar-nos conquistar por Ele, enamorar-nos de Jesus, iden-
tificar-nos com seu projeto de amor ao Pai e ao Reino. Para isso, Jesus 
chama, congrega e escolhe mulheres, homens, pessoas simples do povo, 
que desejam “permanecer com ele” e aprender dele o seu jeito de ser e de 
amar. Permanecer com Jesus é uma das dimensões importantes e profun-
das da vocação. (cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional n.122)
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Introdução para a Dezena do Rosário

O Papa Francisco, com sua linguagem direta, nos convida a ser “gente 

Corações ardentes, pés a caminho!
A reflexão aqui oferecida resgata um elemento, talvez nem sempre consi-
derado em nosso discurso vocacional e em toda atividade que dele deri-
va: o fato de que Deus está agindo na história e o faz não somente quando 
nos chama, mas durante todo o caminho vocacional, que segue como 
graça. “Tudo é graça, Deus nos conduz! ” Ainda que os tempos tenham se 
mostrado bastante hostis ao gênero humano e muitos tenham se alimen-
tado desta hostilidade, esse Ano Vocacional da Igreja no Brasil emerge 
oportuno, não somente por causa das memórias que evoca na caminhada 
do trabalho vocacional, mas porque de novo nos convoca a abraçarmos o 
encanto do chamado ainda mais confiantes na graça de Deus, o que faz de 
nós discípulos e discípulas cada vez mais ousados e anunciadores de espe-
rança. (cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional n.148)

Senhor, que nossa jornada neste mundo, nos faça dar passos confiantes e, 
nos conduza a caminhos que só teu amor pode transformar e dar sentido 
que seja de vida e verdade. Tua graça nos acompanhe continuamente e, a 
hostilidade e asperezas do caminho seja transformada em ternura e leve-
za para nossos pés que seguem evangelizando. Rezemos.

• 16  e 17 de setembro de 2023

Introdução para a Dezena do Rosário

 

Para ser rezada antes da celebração

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

• 19 e 20 de agosto de 2023

Prece

Para ser rezada antes da celebração
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mais de primavera do que de outono”. O cristão vê nos galhos os “bo-
tões” de um mundo novo mais do que as “folhas amarelas”. Não nos refu-
giamos na nostalgia e no lamento, porque sabemos que Deus nos quer 
herdeiros de uma promessa e cultivadores incansáveis de sonhos. Com 
os braços da esperança cristã – os braços da cruz de Cristo – neste Ano 
Vocacional, queremos lançar um olhar com especial atenção à pessoa 
humana como vocacionada, em todas as etapas de seu desenvolvimento: 
criança; adolescente e jovem; adulto e idoso. Com Francisco, renovemos 
a esperança de viver uma Igreja sempre mais missionária, a caminho, ao 
encontro de toda a humanidade. Uma Igreja em saída, peregrina, mos-
trando a todos o rosto de Cristo. (cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional  
n.167)

• 14 e 15 de outubro de 2023

Prece

Senhor, que como vocacionados teu que somos, faze que nossos braços 
alcance a todos, pequenos e grandes de todas as raças e nações, que nosso 
coração seja capaz de amar como teu Coração ama e, nossos olhos vejam 
exatamente o que os teus olhos contemplam. Rezemos.

Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Introdução para a Dezena do Rosário
Para ser rezada antes da celebração

Vocação é Missão.
Promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e 
na sociedade é um objetivo desafiador deste Ano Vocacional e deve 
englobar muitas estratégias de ação. Aprofundar isso, ser capaz de se 
sensibilizar pelo outro e estar disposto a somar forças, significa mudança 
de postura, individual e comunitária. Pessoas e ambientes com cultura 
vocacional despertam vocações, “todas as vocações, como graça e mis-
são, a serviço do Reino de Deus”. (cf. Texto Base do III Ano Vocacional 
n.156)
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Senhor, que a tua graça atue em cada um de nós, vocacionados do teu amor, 
para que onde estejamos possamos cultivar em nós tua bondade e teu amor e, 
sejamos testemunhas da tua verdade que santifica e salva. Rezemos

Prece
Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

• 18 e 19 de novembro de 2023

Introdução para a Dezena do Rosário

A animação vocacional consiste em fomentar e inspirar a fecundidade 
vocacional do corpo apostólico de toda comunidade cristã, que nos faz a 
todos animadores de vocações. É necessário passar da responsabilidade 
assumida por um só animador vocacional à responsabilidade assumida 
por todos: a comunidade vocacional. Uma comunidade identificada com 
seu carisma e missão motivará vocacionalmente aqueles que vêm em 
busca de uma experiência de Deus. É fundamental, portanto, o testemu-
nho pessoal e comunitário no interior de uma proposta eclesial e apostó-
lica significativa. Trata-se de um tema que toca diretamente o cerne da 
nossa vocação-missão como cristãos leigos e leigas e que procuraremos 
preparar da melhor maneira possível, sensibilizando a nós mesmos e 
fazendo com que muitos agentes pastorais se tornem cientes e partici-
pantes dessa sensibilidade de que todos somos animadores vocacionais. 
(cf. Texto Base do 3º Ano Vocacional n.213)

Prece
Para ser acrescentada na Oração dos Fiéis

Para ser rezada antes da celebração

Senhor, como animadores vocacionais, somos portadores da tua graça e, 
com ela queremos ser testemunhas vivas, prontas a abraçar tua proposta 
de amor pelo Reino. Fazei de nós verdadeiras e fieis testemunhas vossa 
para que àqueles que nos vejam, te encontre, te abrace, te acolha, te ame 
e, procedam segundo teu amor. Rezemos.
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