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VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

 

 

I - INTRODUÇÃO  

Toda a vida é vocação se a olharmos à luz da fé no mistério da Criação. Cada um de nós aqui presente, 

a celebrar a 59ª semana de oração pelas vocações, é fruto dum pensamento de Deus e portanto, 

querido, amado, e necessário. Somos chamados a desenvolver os dons e talentos, para a realização 

pessoal e aperfeiçoamento do mundo que nos rodeia. Deus chama-nos a colaborar com Ele num 

projeto único e direcionado a cada um, numa vocação e missão específica. 

A nossa vigília está dividida em três partes: a vocação como dom; na oração; na Igreja; 

 

Cântico de Entrada: 

Cristo Jesus tu me chamaste… (outros à escolha) 

 

Saudação do Presidente: 

O presidente acolhe, saúda e profere uma palavra apropriada ao momento 

 

II - A VOCAÇÃO COMO DOM 

Orientador da Vigília: A vocação é um Dom de Deus que chama e dá a cada um a capacidade para uma 

resposta, cada um deve questionar-se sobre: qual é o dom da sua vocação dentro do grande projeto 

da salvação de Deus para os homens? Como seria bom que todos pudéssemos redescobrir que as 

diversas e diversificadas vocações, nascem no meio do povo de Deus e são dons da misericórdia divina, 

para a salvação da humanidade. 

 

1. Símbolos vocacionais:  

Estola - Sacerdócio 

Alianças – Matrimónio  

Lamparina - Vida consagrada  

Globo – Vocação Missionária.  

Neste momento entram os símbolos, indicados para colocar nos lugares previamente preparados 

enquanto se canta: 

 

Tomai, Senhor e recebei: a Vós confio a minha vida. 

Tomai, Senhor e recebei. 

 

Tomai, Senhor, a minha liberdade 

e recebei o mundo e a verdade 

de quem se entrega à vossa majestade. 

 

Tomai, Senhor, também minha memória 

e recebei a luta e a vitória 

de quem se entrega à vossa maior glória. 

 

Tomai, Senhor, o meu entendimento 



e recebei o lento crescimento 

de quem se entrega ao vosso chamamento. 

 

2. Palavra de Deus (de pé) (Jr 1,5) 

Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua mãe, 

Eu te consagrei e te constituí profeta das nações.  

Palavra do Senhor  

 

3. Testemunho Vocacional (Sentados) 

 

Salmo 138  

Iniciar com o cântico, «Eu não sou nada», seguido do mesmo em Instrumental enquanto é recitado o 

salmo, e no fim voltar a cantar «Eu não sou Nada». 

 

Vós formastes as entranhas do meu corpo*  

e me criastes no seio de minha mãe.  

Eu Vos dou graças, por me haverdes feito tão maravilhosamente: *  

admiráveis são as vossas obras.  

 

Vós conhecíeis já a minha alma * 

e nada do meu ser vos era oculto,  

quando era secretamente formado, * 

 modelado nas profundidades da terra. 

 

Ainda em embrião se viam as minhas obras*  

e já meus dias estavam marcados no vosso livro; 

estavam escritos e fixados, * 

ainda antes que um só deles existisse.  

 

Como são difíceis, meu Deus, os vossos desígnios! * 

Incalculável é o seu número.  

Se os quisesse contar, seriam mais numerosos que a areia* 

e, se pudesse chegar ao fim, estaria ainda convosco. 

 

Sondai-me, ó Deus, e vede o meu coração, * 

ponde-me à prova e conhecei os meus pensamentos.  

Vede que não ande por mau caminho, * 

conduzi-me pelo caminho da eternidade. 

 

III - A VOCAÇÃO APOIADA NA ORAÇÃO  

Orientador da Vigília: O surgimento de vocações ou mesmo a falta dela é responsabilidade de todos e 

de cada um de nós. A vocação uma vez manifesta deve ser acarinhada, pela família, escola, 

comunidade e sociedade, através da comunhão de orações. O próprio Jesus disse: «rogai, portanto, ao 

dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe». 

 

1. Palavra de Deus (de pé) (Lc 10, 1-6) 



Depois, o Senhor designou outros setenta e dois discípulos e enviou -os dois a dois, à sua frente, a todas 

as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. Disse-lhes: «A messe é grande, mas os trabalhadores são 

poucos. Rogai, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Ide! Envio-vos 

como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias; e não vos detenhais 

a saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta 

casa!’ E, se lá houver um homem de paz, sobre ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós.  

Palavra da Salvação  

 

Reflexão (se for oportuno, neste momento, o presidente fará uma breve reflexão). 

 

2. Exposição do Santíssimo 

(o Santíssimo é trazido para o altar acompanhado por velas acesas enquanto se canta: 

Senhor Jesus Tu és Luz do mundo. 

 

Invocações eucarísticas:  

(Intercaladas com cânticos indicados ou outro) 

Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé.  

Refrão: Creio Senhor, mas aumenta a minha fé (4 x) 

 

Meu Deus, eu espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. 

Refrão: Creio Senhor, mas aumenta a minha fé (4 x) 

 

Meu Deus, eu vos amo, mas dai fervor ao meu amor.  

Refrão: Creio Senhor, mas aumenta a minha fé (4 x) 

 

Meu Deus, eu vos adoro como primeiro e vos desejo como fim último. 

Refrão: Creio Senhor, mas aumenta a minha fé (4 x) 

 

Jesus, eu vos ofereço o pensar dos homens, para que só pensem em Vós, as suas palavras, para que só 

falem de Vós. 

Refrão: Creio em Jesus, creio em Jesus:  

É meu amigo, minha alegria, é meu amor!  

Creio em Jesus, creio em Jesus: é o meu Salvador. 

 

Jesus, eu vos ofereço as nossas ações, para que sejam do vosso agrado. 

Refrão: Creio em Jesus, creio em Jesus:  

É meu amigo, minha alegria, é meu amor!  

Creio em Jesus, creio em Jesus: é o meu Salvador. 

 

Jesus, eu vos ofereço os sofrimentos da humanidade, para que sejam por vosso amor.  

Refrão: Creio em Jesus, creio em Jesus:  

É meu amigo, minha alegria, é meu amor!  

Creio em Jesus, creio em Jesus: é o meu Salvador. 

 

Espírito Santo, Purificador das nossas almas, purificai-nos do pecado.  

Refrão: Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. (bis) 



 

Espírito Santo, Santificador e guia da Igreja e do mundo, faz-nos santos de Deus. 

Refrão: Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. (bis) 

 

Espírito Santo, Distribuidor dos dons celestes, Abre o nosso coração às tuas abundantes graças. 

Refrão: Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. (bis) 

 

Espírito Santo, Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, orientai os nossos passos no 

caminho da paz. 

Refrão: Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. (bis) 

 

3. Evocação dos símbolos vocacionais.  

1º. Vocação ao sacerdócio (Estola)  

L1 – A estola é a toalha que Jesus na última ceia colocou à cintura para limpar os pés dos discípulos. A 

estola lembra ao sacerdote que ele está ao serviço de Jesus, nos fiéis a ele confiados. 

“Enquanto celebravam a ceia, Jesus, sabendo perfeitamente que o Pai tudo lhe pusera nas mãos, e 

que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, tomou uma toalha e atou-

a à cintura. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a 

toalha que atara à cintura. «Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me 'o Mestre' e 'o Senhor', e 

dizeis bem, porque o sou. Ora, se Eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os 

pés uns aos outros». (Jo 13, 1-5.13-14) 

Cântico: “Povo de Reis” ou outros 

 

2º. Vocação ao matrimónio (Alianças)  

L2 – O casamento não é apenas um ato social, mas uma vocação que nasce do coração, é uma decisão 

consciente, para toda a vida, que exige uma preparação específica. Deus tem um sonho para nós, o 

amor, e pede-nos que o tornemos nosso. Casar e partilhar a vida é algo maravilhoso, é uma viagem 

trabalhosa, por vezes difícil, mas os esposos não estão sozinhos, Jesus acompanha-os, sempre e em 

todas as situações. (Papa Francisco) 

Cântico: “Sim Eu quero” ou “Quero dizer meu sim, como Tu Maria” ou outros 

 

3º. Vocação à Vida Consagrada (Lamparina)  

L2 – A vida consagrada (...) é um dom de Deus, um dom de Deus à Igreja, um dom de Deus ao seu Povo! 

Cada pessoa consagrada é um dom para o Povo de Deus a caminho. (Papa Francisco) 

Cântico: “o Amor de Deus repousa em mim” “Eu quero Ser Senhor Amado como o Barro…” 

 

3º. Vocação missionária (Globo)  

L3 - Naquele «ide» de Jesus, estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão 

evangelizadora da Igreja, e hoje todos somos chamados a esta nova «saída» missionária. Cada cristão 

e cada comunidade deve discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos 

convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as 

periferias que precisam da luz do Evangelho. (Papa Francisco) 

Cântico: “Creio na alegria de viver” 

 

IV - A VOCAÇÃO CRESCE NA IGREJA 



Orientador da Vigília: a missão de suscitar, despertar e acompanhar as vocações na Igreja e para a 

Igreja, é um serviço fundamental, que todos os fiéis têm a responsabilidade de acalentar e fazer 

crescer. Esta missão de fazer crescer as vocações concretiza-se através: da oração perseverante pelas 

vocações; da ação educativa; do acompanhamento daqueles e daquelas que se sentem chamados por 

Deus. (cf. Mensagem de 2016). 

Os nossos jovens têm o desejo de descobrir o fascínio sempre atual da figura de Jesus, de deixar-se 

interpelar e provocar pelas suas palavras e gestos e sonhar com uma vida plenamente humana, feliz 

de gastar-se no amor. (cf. Papa Francisco na mensagem de 2017) 

 

Cântico: Somos a Igreja de Cristo 

 

V - BÊNÇÃO COM O SANTÍSSIMO 

1. Oração da semana das Vocações 2022 

2. Pai Nosso… 

3. Oração/cântico: Meu Deus Eu Creio… (ou outro cântico de adoração ou eucarístico) 

4. Oração  

Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, 

concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso Corpo e Sangue que sintamos 

continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

5. Bênção com o Santíssimo Sacramento (No caso de estar a presidir um sacerdote) 

6. Reposição: O trigo que Deus semeou  

7. Despedida da Assembleia 

8. Repetição do cântico: O trigo que Deus semeou 

 


