
Orações
Vocacionais



“N�sa vida é um 
presente de Deus e o 
que f�em� dela é o 
n�so presente a Ele”

Dom B�co



Rezar é conversar com Deus...

Já o�iu a voz de Cristo?

Ele fala através dos acontecimentos, da realidade de cada comunidade, da fraternidade entre os irmãos e do Evangelho.
A todos os jovens que procuram a Pastoral Vocacional pedindo orientações, sempre damos uma dica preciosa: esteja sempre em 

contato com a Palavra de Deus e busque constantemente uma vida de Oração!
A oração é uma fortíssima aliada do discernimento vocacional.

A leitura da bíblia é uma maneira de estar sempre em contato com as coisas de Deus.
Aquele que se coloca em atitude de oração se coloca também em atitude de escuta e se prepara para ouvir o chamado.

O convite de Deus ressoa no coração daquele que reza.
Para ajudar em seu discernimento e também para pedirmos ao Senhor da Messe mais operários, sugerimos algumas orações 

vocacionais.
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Senhor Jesus, que no teu peregrinar pelas estradas deste mundo 
Escolheste e chamaste os apóstolos,

Confiando a eles a tarefa de pregar o Evangelho, 
De cuidar dos fiéis e de celebrar o culto divino, 

Faze que também hoje não faltem na tua Igreja numerosos e santos sacerdotes,
Que levem a todos os frutos da tua morte e ressurreição.

Oração pelas Vocações Sacerdotais01

Amém!



Despertai, Senhor, na vossa Igreja,
corações missionários que saibam ler a realidade

e interpretar os sinais dos tempos.
Que tenham a coragem de anunciar vosso nome 

em terras distantes.
Que saibam reconhecer as sementes do Verbo 

nas diferentes culturas. 
Que trabalhem para a comunhão 

e o respeito entre os povos. 
Que acreditem e trabalhem

pela civilização do amor!
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Amém!



Senhor Jesus Cristo, 
Chama para tua igreja muitos e santos sacerdotes, 

Religiosos e religiosas, leigos e leigas 
Comprometidos com o evangelho. 

Faze com que os jovens de nossa comunidade 
Te ouçam com atenção 

E atendam ao teu apelo de amor.
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Amém!



Suscitai, Senhor, pessoas que se entreguem 
inteiramente ao vosso serviço. 

Nossas comunidades necessitam de pastores 
que as sirvam, animem e coordenem. 

De profetas que denunciem a nossa infidelidade 
e anunciem a vossa Boa Nova. 

De sacerdotes que promovam a unidade 
e celebrem os vossos mistérios.

E que todos, na Igreja, contribuam 
para a construção do vosso Reino. 
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Amém!



Senhor Jesus Cristo, 
chamai muitos jovens 

para o serviço da vossa Igreja. 
Distribuí com generosidade entre a juventude 

a graça da vocação sacerdotal, 
religiosa e missionária.

Qualquer que seja o chamado,
fazei que cada um de nós seja verdadeiramente 

outro Cristo no meio das pessoas. 
Mostrai também para mim 

qual caminho de vida devo seguir 
e que ministério posso assumir 

para melhor servir ao Povo de Deus. 
Assim seja.
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Amém!



Senhor Jesus, derramai com generosidade 
a graça da vocação religiosa e sacerdotal 

no coração dos nossos jovens. 
Impregnai-os da esplêndida coragem 

de servir aos mais necessitados.
Fortalecei aqueles que com empenho 

buscam ser fiéis ao vosso ensinamento.
Redobrai as forças dos que aceitam ser 

perseguidos por causa do vosso evangelho.
Que a Igreja sempre disponha de operários

vindos de nossas famílias 
para o cumprimento de sua missão. 
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Amém!



Ó Jesus, Bom Pastor,
mandai operários à vossa vinha.

Mandai dignos sacerdotes, 
religiosos e religiosas para a vossa Igreja. 

Fazei que todos os que escolhestes, 
desde toda a eternidade, 

sigam fiéis ao vosso chamamento. 
Confirmai todos os sacerdotes, religiosos 

e leigos comprometidos em sua árdua missão. 
Sejamos todos sal da terra, 
que preserva da corrupção, 

e luz do mundo, 
que ilumina pela palavra e pelo exemplo.
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Amém!



Ó Cristo, Pastor do Rebanho, 
envia-nos santos sacerdotes. 

Escuta-nos, Senhor!
Que a messe não pereça por falta de operários 

dedicados ao serviço da evangelização. 
Guia-nos, Senhor! 

Santifica as nossas famílias. 
Abençoa-nos, Senhor! 

Que delas surjam jovens desejosos 
de se entregarem totalmente a ti. 

Ouve-nos, Senhor! 
Que não se perca nenhum 

dos filhos que o Pai chamou. 
Fortalece-nos, Senhor!
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Amém!



Senhor, que eu viva autenticamente teu chamado! 
Não quero uma vocação que divida.

Quero aquela que torna os seres humanos irmãos.
Não quero uma vocação que desconfie do futuro. 

Quero aquela que me faça anunciar 
a novidade transformadora do Evangelho. 

Não quero a segurança de uma vocação. 
Quero experimentar o abandono de quem vive na fé. 

Não quero o poder de uma vocação. 
Quero a força do amor que tudo transforma.
Quero a vocação que me faça mais humano. 

Quero a vocação que me fale da vida. 
Quero a vocação que me faça sentir o mundo. 

Quero a vocação que me faça estar sempre mais perto de Deus! 
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Amém!



Senhor da messe e pastor do rebanho,
 faze ressoar em nossos ouvidos

 teu forte e suave convite: 
"Vem e segue-me!". 

Derrama sobre nós o teu Espírito.
Que ele nos dê sabedoria para ver o caminho 

e generosidade para seguir tua voz.
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Amém!



Senhor nosso Deus, 
suscitastes São João Bosco 

para dar aos jovens um pai e mestre. 
Quisestes que ele, com o auxílio da Virgem Maria, 

trabalhasse para o bem dos vossos jovens. 
Inspirai-nos o mesmo amor,

 fazendo-nos procurar a salvação 
de nossos irmãos e irmãs, 

para que vos sirvam com a própria vida.
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Amém!



Ó Mãe Auxiliadora, ficai conosco todo o dia. 
Ouvi-nos, Maria! 

Que se conservem na Igreja a alegria e a força 
que se irradiam da vossa vida.

Ouvi-nos, Maria! 
Que sejamos fiéis e generosos no seguimento do Senhor Jesus.

Ouvi-nos, Maria!
Sustentai e guiai as vocações sacerdotais já encaminhadas ao altar. 

Ouvi-nos, Maria! 
Que muitos jovens oucam os apelos do vosso Filho e se entreguem ao serviço do 

Evangelho. 
Ouvi-nos, Maria!

Oração a N�sa Senhora A�iliadora07

Ave Maria...



“Fel�es aqueles que se 
entregam a Deus,

para sempre, na sua 
j�entude”

Dom B�co



Seja corajoso para ser feliz, fazendo feliz a vida de muitos jovens!
Para saber mais, entre em contato conosco:

(67) 3312-6400
(67) 98178-0400 (WhatsApp)

vocacao@missaosalesiana.org.br
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