
 

  

 

MISSA DA FESTA: CELEBRANDO A SANTIDADE COM (PADROEIRO (A)/TITULAR): 

CORAÇÕES ARDENTES, PÉS A CAMINHO. 

 

1. Ambientação e ornamentação:  
✓ Painel com cartaz do ano vocacional; 

✓ Preparar o espaço celebrativo de forma festiva; 

✓ Providenciar a imagem do padroeiro (a)/Titular para entrar na procissão de entrada 

ou num momento adequado na celebração. 

2. Sugestões de cantos e orações:  
✓ Ladainha Vocacional: https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ 
✓ Oração vocacional 2023: https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/ 
✓ Oração do Padroeiro (a)/Titular: A escolha 
✓ Hino do ano Vocacional: https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I 
 
3. Motivação inicial:  

Amados irmãos e irmãs, bem-vindos a esta celebração eucarística em que 

vamos lembrar e invocar nosso/a padroeiro (a)/titular. Depois de nove dias, 

refletindo sobre o ano vocacional, sobre a missão de cada batizado no seio da 

igreja e no testemunho nas diversas realidades, queremos pedir a intercessão de 

nossos santos padroeiros.  

Os santos padroeiros sãos escolhidos por nós como amigos que intercedem 

junto ao Pai em nosso favor. São nossos guias e modelos no seguimento de Jesus 

Cristo. Que eles nos aninem em nossa caminhada vocacional, iniciemos nossa 

celebração cantando...  

4. Pensando no tema: 
Descobrir a vocação para a qual fomos chamados é uma tarefa importante na 

vida. Vocação é uma necessidade intrínseca e precisa ser assumida com clareza e 

total confiança de que Deus vai amparar as decisões que virão. 

Quando você descobre sua vocação, você dá um sentido à sua vida. Por isso, 

quem estiver passando por este momento de reflexão tem que parar e ouvir a voz 

de Deus, buscando compreender a Sua vontade. Nesse caminho, o conhecimento 

sobre a vida dos santos vai ajudar-lhe a perceber que, quando a gente acerta a 

vocação, a felicidade é recompensa.  

Para lhe ajudar na reflexão da festa do seu padroeiro, separamos algumas frases 

de santos que também viveram grandes dúvidas, tiveram que fazer renúncias e 

percorreram uma longa estrada de fé.   

As frases são apenas uma pequena reflexão para lhe ajudar a fazer o caminho 

de discernimento sobre sua vocação! Vamos lá! 

São João Paulo II: “Ao conformarmos a nossa vida com a Sua, vivendo como 

Ele no amor, adquirimos a verdadeira liberdade para responder à nossa vocação”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I


 

  

Santa Teresinha do Menino Jesus: “Foi só o amor de Jesus que me pode fazer 

superar essas dificuldades e as outras seguintes, pois foi de seu agrado fazer-me 

realizar minha vocação através de provações muito grandes”. 

Santa Josefina Bakhita: “A melhor coisa para nós não é o que consideramos 

melhor, mas o que o Senhor quer de nós”. 

Santo Afonso Maria de Ligório: “Se estivermos unidos à vontade divina em 

todas as tribulações, é certo, vamos nos tornar santos e seremos os mais felizes do 

mundo”. 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 188. Discernir o chamado nos abre à solidariedade humana, na mesa onde todos somos irmãos, 

compreendemos que ninguém pode ficar de fora, quem está dentro deve permanecer no amor, e 

quem está fora deve ser atraído pelo testemunho fraterno daqueles que estão ao redor da mesa. E, 

no sentido pastoral, a Eucaristia, a solidariedade e a santidade se relacionam de forma primordial. 

Pois, a Eucaristia, como máxima expressão de culto da Igreja, manifesta o testemunho do amor de 

Deus a todos. Além do mais, “é necessário evitar a separação entre culto e misericórdia, liturgia e 

ética, celebração e serviço aos irmãos.”48 Aquele que partilha do pão que dá vida ao mundo (Jo 6,51) 

deve nutrir no seu coração esse sentimento que gera uma atitude concreta de serviço ao próximo, 

em um incessante: viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34).  
N. 25. A Constituição Dogmática Lumen Gentium traz à tona a compreensão da Vocação Universal 

à Santidade, um convite dirigido a todos, “quer pertençam à hierarquia, quer sejam dirigidos por 

ela” (LG 39). Nesse caminho, a Igreja é sacramento de Cristo, instrumento da “íntima união com 

Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG 51). Aqui se encontra a “íntima vocação da 

Igreja” (LG 51). A resposta ao convite à santidade faz caminho no coração humano, onde ardente-

mente deve buscar a perfeita caridade, colaborando para a edificação de seu próximo com a prática 

dos conselhos evangélicos. O grande dom da vocação humana é a alegria de poder edificar o  pró-

ximo com o testemunho de fé, esperança e caridade.  
26. Jesus Cristo é, sem dúvida, o grande modelo na vivência da vocação. A santidade proposta por 

Ele como caminho de vida favorece a compreensão de que todos, independentemente da condição 

de vida, somos chamados a participar da vida bem-aventurada de Deus. Cada um, conforme sua 

condição, seus dons, seu ministério, é convidado a viver a santidade como resposta ao chamado que 

Deus faz. “Cada um, segundo os dons e as funções que lhe foram confiados, deve enveredar sem 

hesitação pelo caminho da fé viva, que excita a esperança e opera pela caridade” (LG 41). A vocação 

no Concílio Vaticano II é entendida como um dom – sermos santos – mas também como um com-

promisso: de “cooperar com a vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, 

a caridade com que Deus amou o mundo” (LG 41).  

 
6. O que levamos para casa:  

Agradecimentos costumeiros das festas de padroeiros (as)/Titulares a todos que 

contribuíram de formas diversas e rezaram pelas vocações em comunidade. 

 

 

 

 

 

 
Equipe responsável pela construção das Novenas de 2023: 

Equipe diocesana da Pastoral/Serviço Vocacional 

 


