
 

  

NOVENAS DOS PADROEIROS (AS)/TITULAR 2023 

TEMA: CELEBRANDO A SANTIDADE DE (NOME DO PADROEIRO 

(A)/TITULAR): CORAÇÕES ARDENTES, PÉS A CAMINHO. 

I DIA: COM (CITAR PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS CELEBRAR A VOCAÇÃO, 

GRAÇA E MISSÃO. 

 

II DIA: COM  (...) QUEREMOS ENTENDER A VOCAÇÃO HUMANA. 

 

III DIA: COM  (...) QUEREMOS VIVER A VOCAÇÃO CRISTÃ COMO ENCONTRO COM 

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. 

 

IV DIA: COM (...) QUEREMOS VIVER O SERVIÇO NA COMUNIDADE ENTENDENDO 

NOSSA VOCAÇÃO ECLESIAL.  

 

V DIA: COM (...) QUEREMOS VIVER NOSSA VOCAÇÃO LAICAL SENDO SAL DA TERRA 

E LUZ DO MUNDO.  

 

VI DIA: COM (...) QUEREMOS TESTEMUNHAR O AMOR NA VOCAÇÃO MATRIMONIAL 

COMO SERVIÇO À VIDA NO MUNDO 

 

VII DIA:  COM (...) QUEREMOS REZAR PELA VOCAÇÃO À VIDA CONSAGRADA: A 

BELEZA DA PERTENÇA A DEUS EM SUAS DIVERSAS EXPRESSÕES  

 

VIII DIA: COM (...) QUEREMOS VIVER A VOCAÇÃO DO SERVIÇO AOS MAIS 

NECESSITADOS COM O DIACONATO PERMANENTE NA IGREJA 

 

IX DIA: COM (...) QUEREMOS REZAR PEDINDO AO DONO DA MESSE VOCAÇÕES QUE 

SE ESPELHEM NO CORAÇÃO DE JESUS, NA VOCAÇÃO SACERDOTAL E NO MINISTÉRIO 

EPISCOPAL 

 

MISSA DA FESTA: CELEBRANDO A SANTIDADE COM NOSSO PADROEIRO 

(A)/TITULAR: CORAÇÕES ARDENTES, PÉS A CAMINHO. 

 

 

 

 



 

  

TEMA: CELEBRANDO A SANTIDADE DE (NOME DO PADROEIRO (A) 

/TITULAR): CORAÇÕES ARDENTES, PÉS A CAMINHO. 

 

OBSERVAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

- A ideia é que não haja um livrinho com roteiro, mas um material de apoio 

para as comunidades; 

 

- A proposta deste ano é usar fundamentalmente a estrutura da celebração da 

Palavra (presidida por leigos, religiosas e diácono) com a distribuição da Santa 

Comunhão quando houver possibilidade ou a celebração da Santa Missa quando 

presidida pelo Sacerdote local ou sacerdote convidado; 

 

- A liturgia da Palavra será a diária a fim de facilitar a organização global 

diocesana com as leituras; 

 

 - As comunidades podem realizar as preces, ladainhas dos padroeiros ou a 

Ladainha Vocacional · Coral Palestrina de Apucarana · Custódia Cardoso · Luiz 

Turra · Luiz Turra... Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ 

 

- Pode-se, seguindo o bom senso, incluir trechos da vida do Santo 

Padroeiro/Titular antes dos avisos ou mesmo no comentário inicial como 

elemento ligado à devoção de cada comunidade. 

 

Neste material de apoio encontraremos: 

1. Ambientação e ornamentação: sugestões de como preparar o ambiente 

celebrativo; 

 

2. Sugestões de cantos e orações:  cantos vocacionais e orações; 

 

3. Uma motivação inicial:  um comentário inicial associando a festa do padroeiro 

(a) /Titular com o ano vocacional e o tema de cada noite; 

 

4. Pensando no tema: um pequeno apoio à homilia/reflexão fundamentalmente 

sobre o tema da noite; 

 

5. O que diz o Texto base do ano Vocacional: Ao menos dois parágrafos do 

texto base ligados ao tema da noite; 

 

6. O que levamos para casa: Uma mensagem final acerca do tema de cada noite 

associada aos agradecimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ


 

  

I DIA: COM (PADROEIRO (A) /TITULAR) QUEREMOS CELEBRAR A VOCAÇÃO, 

GRAÇA E MISSÃO. 

 

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

✓ Bíblia em destaque;  

✓ Velas e flores ou plantas ornamentais; 

2. Sugestões de cantos e orações:  
✓ Hino do ano Vocacional: https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I 
✓ A Barca: https://www.youtube.com/watch?v=yLHhAGl3Bqw 
✓ Vocação: https://www.youtube.com/watch?v=U1U17cLGlMk 
✓ 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 
3. Motivação inicial:  

Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as à primeira noite da novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a). 

 Neste ano de 2023 refletiremos acerca do Ano Vocacional que tem como tema 

‘Vocação, Graça e Missão’, cujo objetivo é “promover a cultura vocacional nas 

comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis 

ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do Reino de Deus”.  E 

também, afirmar que somos todos vocacionados, chamados e chamadas para servirmos 

a Deus com alegria! Iniciemos a nossa celebração cantando... 
4. Pensando no tema: 

O 3º Ano Vocacional no Brasil, de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 

2023, convida-nos a refletir e aprofundar o tema, “Vocação: Graça e Missão” e o lema, 

“Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24,32-33), fazendo-nos recordar os 

discípulos de Emaús. Enquanto a graça faz o coração arder, a missão faz os pés estarem 

a caminho, em movimento. 

Entre o coração que arde ao escutar a Palavra do Ressuscitado e os pés que se colocam 

a caminho para anunciar o encontro com o Cristo, temos a parada, o sentar-se à mesa, o 

pão repartido, a partilha, a comunhão, um gesto fundamental que faz os olhos se abrirem. 

“Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc 22,27), disse Jesus. 

Esse terceiro Ano Vocacional – “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. Lc 24,32-33), 

deseja favorecer que cada pessoa acolha o chamado de Jesus, como graça, de maneira 

que mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho, em saída missionária. 

A vocação é realmente um dom de graça e de aliança, como o mais belo e precioso 

segredo de nossa liberdade (cf. Documento Final do Sínodo dos Bispos “Os jovens, a fé 

e o discernimento vocacional” – 78). “Jesus chamou e enviou os que Ele mesmo quis 

(cf. Mc 3, 13-19). 

A dimensão ministerial da Igreja fazer crescer cada vez mais a consciência da 

vocação batismal, na qual todos são chamados à vida, à amizade com Jesus e à 

Santidade (ChV, n.248). Para ele, a expressão ministerial e vocacional é marcada 

pela dimensão da misericórdia, que movimenta nossas entranhas em prol do 

serviço aos irmãos e irmãs, e impulsiona uma conversão no caminho pastoral, 

https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://www.youtube.com/watch?v=yLHhAGl3Bqw
https://www.youtube.com/watch?v=U1U17cLGlMk
https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/


 

  

deixando o individualismo e partindo para a cultura do encontro. A alegria proposta 

por Francisco aos vocacionados e às vocacionadas está intimamente ligada ao serviço, 

porque brota da relação de amor fraterno, da comunhão e do pão partilhado. 
A VOCAÇÃO É GRAÇA: O texto iluminador para o Ano Vocacional vem recordar 

que a origem, o centro e a meta de toda vocação e missão é a PESSOA DE JESUS. O 

seguimento nasce de um chamado, que acontece na normalidade da vida, pois ninguém 

está preparado. O discipulado não consiste em aderir uma ideia, mas em seguir uma 

PESSOA, é estar com Cristo e acompanhá-lo para compartilhar a sua vida e ser enviado 

a testemunhar essa experiência. Vocação é MISTÉRIO do chamado de Deus unido à 

acolhida e a um milagre que é, ao mesmo tempo, de comunhão e missão. 

A VOCAÇÃO É MISSÃO “corações ardentes, pés a caminho!” (cf. Lc 24, 32-33) 

Deus está agindo na história e não o faz somente quando nos chama, mas durante todo 

o caminho vocacional que segue como graça. Tudo é graça, Deus nos conduz! Pés a 

caminho! É preciso acolher atitudes básicas que dão vida à resposta e gera cultura 

vocacional nos nossos ambientes. 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 3. O Ano Vocacional tem o objetivo de “promover a cultura vocacional nas comunidades ecle-

siais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as 

vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de Deus”. Seu início e sua conclusão na Sole-

nidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, Dia dos Cristãos Leigos e Leigas e Jornada 

Diocesana da Juventude, tem um significado: afirmar que somos todos vocacionados, chamados e 

chamadas para, junto com o Rei do Universo, servirmos com alegria! Este 3º Ano Vocacional do 

Brasil foi aprovado na 58ª Assembleia Geral da CNBB, no dia 13 de abril de 2021, sendo uma das 

indicações do 4º Congresso Vocacional do Brasil (4CVB). 
N. 8. “Sem consciência vocacional, a Igreja não terá o vigor missionário que ela precisa ter”, afir-

mou Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Presidente da CNBB, na abertura do 4º Congresso Voca-

cional do Brasil. O tema e o lema do Ano Vocacional, assim definidos, querem favorecer a cada 

pessoa o acolhimento do chamado de Jesus como graça, sendo oportunidade para que mais e mais 

corações ardam e que os pés se ponham a caminho, em saída missionária.  

6. O que levamos para casa:  
Irmãos e Irmãs, “Sem consciência vocacional, a Igreja não terá o vigor missionário 

que ela precisa ter”. Peçamos à Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, que 

continue nos ensinando a ouvir o Evangelho da Vocação e a responder com alegria! 

Que a novena em preparação à festa (do padroeiro/a ou titular) que hoje se inicia neste 

Ano Vocacional em nossa comunidade seja um tempo de um verdadeiro despertar! 

Despertem o mundo, nos pediu o Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

II DIA: COM (PADROEIRO (A) /TITULAR) QUEREMOS ENTENDER A VOCAÇÃO 

HUMANA 

 

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

✓ Fotos de um recém-nascido;  

✓ Vela e flores ou plantas ornamentais. 

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 
✓ O profeta: https://www.youtube.com/watch?v=pCGVke8Pv6I 

✓ Eu vim para que todos tenham vida: 

https://www.youtube.com/watch?v=PL5zpkC6qbY 

3. Motivação inicial:  
Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as ao segundo dia de novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a) 

 Hoje somos convidados a celebrar o tema “A primeira vocação é o chamado à 

vida. Antes de eu existir, Deus já me amava”. O desenvolvimento humano é um 

aspecto a ser refletido e assumido por todos nós, em nossas famílias, comunidades 

e sociedade. A vocação à vida deve ser respeitada, valorizada e edificada sobre 

fundamentos e valores que ajudem a pessoa a encontrar o sentido de sua própria 

existência. Iniciemos nossa celebração, cantando... 

4. Pensando no tema: 

A primeira vocação é o chamado à vida. Antes de eu existir, Deus já me amava. 

Se eu não existisse, ninguém iria notar a minha ausência, nem notaria a ausência 

de qualquer outro ou outra que não existisse. Mas, antes de eu existir, Deus já me 

conhecia e amava, por isso me chamou à vida: sou criatura sua. Cada pessoa é 

criatura de Deus, amada e convidada por Ele ao banquete da vida. A vida é assim, 

o primeiro chamado de Deus, a primeira vocação. 

Sendo a vida uma vocação, devemos dar-lhe uma resposta. Qual será a resposta 

que Deus espera de mim, de cada um de nós? Certamente a vida tem um sentido 

a descobrir, uma obra a realizar. E ninguém o faz em meu lugar. 

A primeira resposta ao chamado da vida é o valor pela vida. O cuidado pela 

vida de cada pessoa e de toda a criação. Cuidar da vida é compromisso sagrado 

de quem a considera um dom de Deus confiado aos cuidados humanos. Colocar-

se a serviço da vida já é responder à vocação. 

Temos o exemplo de São Francisco e Santa Clara, eles tinham imenso cuidado 

pela vida em todas as suas manifestações. Cada pessoa e cada coisa eram saudadas 

por eles como irmã e irmão. O mundo, para eles, era a “casa” comum onde cada 

criatura, sem exclusão, tem seu lugar. É uma atitude bem humana e cristã acolher 

com gratidão a vida de cada ser, acolher a si mesmo e a cada irmão e irmã como 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://www.youtube.com/watch?v=pCGVke8Pv6I
https://www.youtube.com/watch?v=PL5zpkC6qbY


 

  

presente que o Senhor nos dá. É bom refletir: Qual o sentido que estou dando à 

minha vida? Que valores considero importantes para me realizar como um ser 

chamado à vida? 

Irmãos e irmãs, ninguém nasceu ou nasce por acaso. Antes mesmo de 

nascermos já estávamos no pensamento amoroso de Deus. “Antes de formar você 

no ventre de sua mãe, eu o conheci...” (Jr 1,5). Deus é vida! Foi Deus quem nos 

chamou à vida e, diante desse chamado, a resposta que Ele espera de mim e de 

todos nós é apenas o SIM à vida.  Sua vida tem uma finalidade e você é 

responsável por ela. Diante da vida que está ameaçada por diversas causas: 

pobreza, fome, guerra, doenças, injustiças...Valorize a vida, defenda-a, faça 

renascer a vida, cultive a vida em você, nos outros, em nossos irmãos e irmãs, 

sobretudo os mais pobres e na casa comum.  

A própria sociedade mundial, através do artigo 3 dos Direitos Humanos, 

reconhece o valor que devemos dar à vida: “Todo homem, toda mulher tem o 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

A vida só tem sentido enquanto ela é vivida para amar e servir. Sua vida 

também pode ser doada. Jesus Cristo nos deixou seu exemplo: “Eu vim para que 

todos tenham vida e vida em abundância (Jo 10, 7-21). 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
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.  
N. 29. O Concílio também chama a atenção para o caráter comunitário da vocação, pois uma voca-

ção não é vivida de maneira isolada, afastada do mundo ou das pessoas. Participando da vida bem-

aventurada de Deus, pelo batismo aprendemos o modo do agir de Deus, e isso implica necessaria-

mente a responder ao chamado pela fraternidade universal como índole da vocação humana (GS 

24). Em face ao chamado de Deus, o ser humano torna-se capaz de responder à sua própria vocação, 

graças ao contato com os demais, ao mútuo serviço e ao diálogo com os seus irmãos (GS 25).  

6. O que levamos para casa:  
Eu e você somos um dom de Deus: tudo em nossa vida procede dele. Deus é 

bom! Agradeçamos a Deus pelo dom da vida de cada um de nós! Celebremos a 

vida de todos nós aqui presentes. (Pode-se cantar com alegria Parabéns pelo 

nascimento de cada um). 

 

 

 

 

 

 



 

  

III DIA: COM (PADROEIRO (A) /TITULAR) QUEREMOS VIVER A VOCAÇÃO 

CRISTÃ COMO ENCONTRO COM NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. 

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

✓ Fotos de pessoas rezando na comunidade; 
✓ Símbolos batismais (água, óleo, vela, círio, toalha branca). 
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:  

Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as ao terceiro dia de novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a), cujo tema é ‘Com (padroeiro) 

queremos viver a vocação cristã como encontro com Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Neste ano vocacional somos chamados a refletir sobre as vocações e sobre a 

nossa vocação. Chamados por Deus para experimentar seu amor de forma bem 

concreta como discípulos, seguindo-o e amando-o.  

Pelo Batismo mergulhamos com Jesus para com Ele ressuscitar recebendo uma 

vida nova. Assim, o cristão é chamado a seguir Jesus Cristo, vivenciando seus 

ensinamentos, unindo-se a Deus como filho e aos outros como irmão. Com a força 

do Espírito Santo, formamos a família de Deus que é a Igreja.  

Pelo batismo passamos a pertencer inteiramente a Deus e assumimos uma 

existência totalmente marcada por seu amor. Como nosso Padroeiro (a) (Nomear 

o padroeiro (a)) que tão bem soube viver esse chamado, sejamos nós, também, 

testemunhas desse amor em nossa Igreja, nossa Família, nosso trabalho, estudo, 

onde estivermos falaremos de Jesus e de seu amor. Iniciemos nossa celebração, 

cantando....   

4. Pensando no tema: 

Conhecer Jesus Cristo pela fé é a nossa alegria; segui-lo é uma graça, e 

transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos 

chamar e nos escolher. (DAp, n.18).  

Como cristãos, devemos sempre procurar seguir aquele que nos chama, aquele 

que nos ama. Jesus conta conosco da mesma forma que contou com todas as 

pessoas que conhecemos, inclusive pelas histórias, os discípulos, as mulheres da 

Bíblia, os santos, os mártires, Maria Santíssima e tantos irmãos e irmãs de nossos 

dias.  

Os discípulos de Emaús que sentiram os corações arderem quando Jesus lhes 

falava, nos ensina que é preciso escutar para compreendermos e optarmos 

segundo o Cristo. Ele está sempre falando conosco, precisamos fazer tudo, parar 

tudo para escutá-lo e, assim, podermos sentar para com Ele cear. Deixemo-nos 

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


 

  

ser encontrado por Jesus para que possamos servir bem, assim como nosso 

padroeiro... serviu com alegria Nosso Senhor, que é só bondade. 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 30. Por meio do Decreto Apostolicam Actuositatem, o Concílio Vaticano II evidencia o papel 

dos cristãos leigos e leigas para a vida e a missão da Igreja, e fala de sua vocação ao apostolado. 

Por apostolado o Concílio entende toda a atividade que ordene o mundo para Cristo. Por este cami-

nho a Igreja reconhece a importância da vocação de cada batizado que, de diversas maneiras, co-

loca-se a serviço de maneira ativa, na participação do corpo de Cristo. Assim, toda vocação cristã 

é, sem dúvida, vocação ao apostolado. Na compreensão deste apostolado o Concílio lembra que a 

toda comunidade cristã se reserva o dever de fomentar, incentivar e promover as vocações, e este 

caminho se dá pelo testemunho autêntico da vida cristã (OT 2).  
N. 159. A vocação cristã, a partir da Gaudium et Spes, deve necessariamente defender e promover 

a sublime dignidade da pessoa humana. Essa dignidade é sublime porque somente o homem e a 

mulher, dentre todas as criaturas, foram criados à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26- 27; Sl 

8,5-9). É também sublime porque o Filho de Deus, para nos salvar, assumiu a nossa natureza hu-

mana (Jo 1,14; Fl 2,6-11; Hb 4,15). Podemos, então, afirmar que a divindade em Cristo se humani-

zou para divinizar a humanidade. Por essa razão, “a Igreja professa que toda violação da dignidade 

humana é injúria ao próprio Deus”e “assume a defesa dos direitos humanos se solidarizando com 

os que lutam por eles”. A vocação cristã nos conduz ao compromisso com a construção de uma 

sociedade justa e fraterna.  

6. O que levamos para casa:  
Todos nós, cristãos e consagrados pelo batismo, somos chamados a viver no 

mundo à maneira de Jesus Cristo. Somos chamados, portanto, a ser 

profundamente comprometido com a causa de Cristo e sua Igreja. Deus nos 

chama, nos convoca para vivermos uma vida engajada na construção do seu 

Reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

IV DIA: COM (PADROEIRO (A) /TITULAR) QUEREMOS VIVER O SERVIÇO NA 

COMUNIDADE ENTENDENDO A NOSSA VOCAÇÃO ECLESIAL 

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

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:  
Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as ao quarto dia de novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a) com o tema ‘Vocação Eclesial, 

o Discernimento dentro da Igreja’.  

A vocação é permanecer no amor de Deus, vivendo segundo sua Palavra e 

encontrando a alegria de celebrar a vida junto com os outros, irmãos e irmãs. 

Como nos fala o Evangelista João no capítulo 15,9 “Assim como o Pai me 

amou, assim também eu vos amei”. Trata-se de um amor incondicional, amor que 

vem do Pai, que gera uma relação de respeito e compromisso entre mim, o Pai e 

o outro, amor comunhão.  

O convite dele é para que permaneçamos em seu amor. O Espírito Santo une e 

fortalece esse relacionamento, essa missão. O Ano Vocacional nos adverte a 

sermos cada vez mais fiéis na nossa vocação dentro da Igreja. Somos chamados a 

uma vocação própria, que nos leva a procurar o Reino de Deus exercendo funções 

no mundo, no trabalho, onde quer que estejamos, mas ordenando-as segundo o 

plano e a vontade de Deus.  

Nosso padroeiro (a) testemunhou e dedicou sua vida para realizar a vontade de 

Cristo, aquele que chama todos os batizados a serem “sal da terra e luz do mundo”. 

Luz que brilha para todos.  

Que sempre brilhe diante dos olhos e nos corações a beleza da vocação e da 

missão. Que na simplicidade e com amor possamos viver e testemunhar o 

Evangelho de Jesus Cristo anunciando-o como Salvador do mundo. Iniciemos a 

celebração cantando... 

4. Pensando no tema: 

Discernir por fazer um caminho com Jesus Cristo nos garante uma vida de 

entrega, compromisso sócio-político e transformador, como o próprio Cristo 

viveu.  Na Igreja, exercemos nossa missão juntamente com todos os fiéis e somos 

interpelados todos os dias, ativamente, a expressar essa cidadania em sua 

amplitude. Pois, somos sujeitos eclesiais na comunidade, na família, no trabalho 

e em todos os lugares onde estivermos, assumindo a missão sem limites.  

Nosso Padroeiro é testemunho desse amor, dessa doação, de entrega total. Ele 

(ela) é mais um a nos mostrar o caminho entre tantos outros que nos chama pelo 

seu testemunho a sermos testemunhas também. 

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


 

  

Podemos dizer que, para ser cristão de verdade é necessário lançar-se na 

missão. É importante que a Igreja esteja integrada na vida, nos projetos, nas 

atividades das Comunidades Formativas, na catequese, nos grupos religiosos, 

educativos e em outros espaços de atuação para ajudar as pessoas a descobrirem 

sua vocação, como nos orienta o texto base do ano vocacional. 

 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional:  
N. 28. Jesus Cristo oferece a todos, pelo Espírito Santo, luz e força que fazem arder os corações 

para que a humanidade viva com generosidade e possa “corresponder à sua altíssima vocação” (GS 

10). A Igreja coloca-se no caminho de auxiliar a todos no processo de discernimento, observando 

na realidade, “nos acontecimentos, nas exigências e aspirações em que participa, juntamente com 

as pessoas, quais são os verdadeiros sinais da presença ou vontade de Deus” (GS 11). A tarefa da 

Igreja no serviço eclesial vocacional é ajudar a todos a discernir os sinais vocacionais presentes na 

vida. Esse processo de discernimento exige que a Igreja caminhe junto com cada um daqueles que 

realizam esse processo, assim como Jesus o fez no caminho de Emaús. É no caminho que o ser 

humano experimenta sua “sublime vocação e uma profunda miséria” (GS 13), levando-o a unir sua 

vida a Deus. Essa união é característica peculiar da vocação de todo o Povo de Deus.  

N. 73. Partindo disso, o discernimento vocacional é sempre feito em um diálogo a três: o acompa-

nhante espiritual, o vocacionado e o próprio Deus. “A vocação nasce daquele olhar amoroso com 

que o Senhor veio ao nosso encontro”,13 a ponto que, em um dado momento, aquele que faz o 

acompanhamento da escuta deve desaparecer, assim como fez Jesus aos discípulos de Emaús, para 

que, com ardor no coração, os vocacionados se ponham a caminho daquilo que foi comunicado com 

o olhar de Jesus, ressoado com suas palavras e revelado no profundo do coração (ChV 296).  

 

6. O que levamos para casa:  
Chamados a ser fiéis assumindo nossa missão na Igreja, vamos caminhando dia 

a dia para vivermos comprometidos profundamente com a causa de Cristo e sua 

Igreja. Deus nos chama, nos convoca para vivermos uma vida engajada na 

construção do seu Reino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

V DIA: COM (PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS VIVER NOSSA VOCAÇÃO 

LAICAL SENDO SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO   

 

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

✓ Vela ou lamparina;  

✓ Sandália;  

✓ Uma pequena plantinha e uma vasilha com sementes. 

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 

✓ Hino do ano Laical – Vós sois o sal da terra e Luz do Mundo: 

https://youtu.be/QXShlXVwUeM 

✓ Vós sois o sal da terra ... Pe. Zezinho: https://youtu.be/dH1fi6BANlk     

3. Motivação inicial:  
Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as a este quinto dia de novena 

em preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a). Somos povo de Deus e 

nos reunimos para celebrar com alegria e gratidão a vida que se faz entrega ao 

Reino de Deus.  

Neste dia em que celebramos a vocação de Deus a todos os leigos no serviço 

eclesial, queremos nos unir em comunidade com o desejo de sermos servos do 

Senhor e amigos de seu povo, assumindo nossa missão de apascentar o rebanho 

do Senhor junto com seus pastores, sob a luz do Espírito Santo. 

À luz do tema “Vocação: Graça e Missão” fundamentado na afirmação de que 

“a vocação aparece realmente como um dom de graça e de aliança, como o mais 

belo e precioso segredo de nossa liberdade”, queremos a exemplo de nosso 

padroeiro (a)... celebrar nossa vocação junto à Igreja. Iniciemos nossa celebração 

cantando... 

4. Pensando no tema: 

A vocação é dom, é graça. A Igreja e, consequentemente, cada um de nós, 

participa respondendo ao dom recebido de forma gratuita e generosa. Todos 

somos presenteados por Deus com uma vocação. Esse dom, que é recebido, 

necessariamente precisa ser alimentado. O Concílio nos convida a nutrir a 

vocação com a Palavra, os Sacramentos, a Oração e o Serviço ao próximo. (Cfe. 

Texto base N º 32) 

O nº 26 do texto base afirma que 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, 

são 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 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://youtu.be/QXShlXVwUeM
https://youtu.be/dH1fi6BANlk


 

  

proposta ao chamado que Deus faz. “(...) Cada qual, segundo os próprios dons e 

encargos, deve avançar sem hesitação pela fé viva que exercita a esperança e age 

pela caridade”.  (LG n. 41) 

Os leigos e leigas são chamados a fazer a diferença onde quer que estejam, 

sendo fermento na massa, guiados pela luz do Espirito Santo. Pelo Batismo foram 

selados e ungidos para serem sal da terra e luz do mundo. "No trabalho, na 

política, na economia, na cultura sua participação na ação evangelizadora é 

essencial. Isso demanda que sejam pessoas comprometidas com sua missão. 

A Igreja não exclui ninguém. Há espaço para todos. A presença de leigos e 

leigas é significativa no âmbito da Igreja ao assumir com zelo a missão nas mais 

variadas pastorais, movimentos bem como nos conselhos de pastorais e 

econômicos das comunidades. "Pois os Pastores Sagrados sabem perfeitamente 

quanto os leigos contribuem para o bem de toda a igreja". (Lumen Gentium, Nº 

30) 

Até o momento, a Igreja concebe que o leigo tem participação primordial no 

mundo que evangeliza, pois onde estão devem ser realmente presença viva do 

Evangelho. Igreja em estado permanente de missão que fala o Documento de 

Aparecida, precisa ser o impulso que faz com que esses leigos se movam na 

direção daqueles, principalmente, que estão caídos e deixados à beira do caminho. 

Papa Francisco fala de uma igreja em saída", de portas abertas, que acolhe. Que 

derrame “o bálsamo da misericórdia", como lembrava o saudoso Papa João XXIII. 

É preciso que saibam ouvir a voz de Deus a fim de ter mais clareza onde o 

clamor é mais urgente. Para isso, os cristãos leigos e leigas, na Igreja e na 

sociedade, devem ter olhares luminosos e corações sábios, para gerar luz, 

sabedoria e sabor, como Jesus Cristo e seu Evangelho”. (Doc. - CNBB 105, Nº 

13) 

Pela Solenidade de Cristo Rei, último domingo do Ano Litúrgico, é celebrado 

"o Dia Nacional Cristãos Leigos e Leigas" (cf.Doc. 105 da CNBB, n° 275 b). Algo 

que acontece desde 1991. É louvável a missão de homens e mulheres na Igreja e 

na sociedade, sendo "Sal da Terra e Luz do Mundo" conforme disse Jesus. Em 

meio a tantas situações, compartilhem a mensagem de Jesus indicando seu 

caminho. Que esse entusiasmo, que vem do próprio Jesus, seja brilho à vocação 

desses leigos e leigas, visando transformar a sociedade. 

Já o nº 30 do texto base nos fala, por meio do Decreto Apostolicam 

Actuositatem, que o Concilio Vaticano II evidencia o papel de cristãos leigos e 

leigas para a vida e missão da Igreja, retratando sua vocação ao apostolado.  

Por apostolado, o Concílio entende toda a atividade que ordene o mundo para 

Cristo. Por esse caminho, a Igreja reconhece a importância da vocação de cada 

batizado que, de diversas maneiras, coloca-se a serviço de maneira ativa, 

participando do Corpo de Cristo. Assim, toda vocação cristã é, sem dúvida, 

vocação ao apostolado. Na compreensão desse apostolado, o Concílio lembra que 

a toda comunidade cristã se reserva o dever de fomentar, incentivar e promover 



 

  

as vocações, e este caminho se dá pelo testemunho autêntico da vida cristã (OT, 

n. 2). 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 133. Nossa vocação se concretiza na comunidade plural: leigas e leigos, consagradas e 

consagrados, diáconos, presbíteros. Chamados na intimidade pessoal a permanecermos com ele na 

montanha, lugar das teofanias e revelações profundas, que alimentam nossa mística. Mas, 

igualmente, permanecermos com ele na planície, onde concretiza-se nossa vocação no cotidiano, 

sobretudo com seus preferidos, os mais pobres. Permanecer com Jesus é buscar e conhecer os seus 

caminhos: “Senhor, mostra-nos seus caminhos”. Assim, seremos mulheres e homens vivendo a 

“mística do permanecer”.  
N. 186. Apesar de termos na Igreja papéis ministeriais diferentes, todos têm a mesma finalidade de 

prestar um culto agradável a Deus. “Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um 

edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a 

Deus, por Jesus Cristo” (1Pd 2,5). Por isso, a vocação adquire a sua plenitude na vida comunitária, 

ao redor da mesa eucarística, como dom de louvor e serviço aos irmãos. Essa comunhão vivida na 

unidade do sacerdócio de Cristo se distingue não por diferença de dignidades, mas por essência e 

graus de serviço, porém, tanto os ministros ordenados, como os cristãos leigos e leigas participam 

da missão do Filho de Deus (LG 10). Logo, a missão de todo vocacionado e vocacionada nada mais 

é do que continuar no mundo a missão de Jesus.  

 6. O que levamos para casa:  
A partir do Batismo, o cristão é habilitado para servir no meio do povo, hoje 

tão necessitado de paz, justiça, fraternidade e amor.  

Como Igreja, é preciso agradecer a missão dos leigos e leigas que se deixaram 

inundar pela força revitalizadora do Espírito Santo. 

Parabéns, a essas vozes que levam às nações e a cada recanto da sociedade, o 

Reino de Deus. Neste tempo em que a Igreja no Brasil celebra um ano dedicado 

às vocações, busquemos na fonte batismal a coragem para juntos deslocarmos em 

direção aos mais pobres e excluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

VI DIA: COM (PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS TESTEMUNHAR O AMOR NA 

VOCAÇÃO MATRIMONIAL COMO SERVIÇO À VIDA NO MUNDO 

 

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

✓ Sagrada família de Nazaré; 

✓ Duas alianças;  

✓ Fotos de um casamento mais recente e fotos de bodas de ouro.  

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 

✓ Ilumina, Ilumina – Pe. Zezinho: https://www.letras.mus.br/padre-

zezinho/692695/  

✓ Famílias do Brasil Pe. Zezinho: 

https://www.google.com/search?q=familias+do+brasil+letra&sxsrf=ALiCzs

ZNcikOmov1t0NcqQWVxpQGtYSDXw%3A1668040015  

3. Motivação inicial:  
Boa noite Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as ao sexto dia de novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a.).  

A Igreja no Brasil, pela terceira vez realiza um ano dedicado às Vocações. Tem 

com o tema “Vocação: Graça e Missão “e o Lema: “Corações ardentes, pés a 

caminho”. (cf Lc. 24,32-33), onde cada pessoa é chamada a rezar a sua vocação 

como presente e iniciativa de Deus. 

Nesta noite, somos convidados a refletir sobre a vocação matrimonial, com o 

tema “É ossos dos meus ossos, carne da minha carne!” (cf Gn 2,23). “O 

Matrimônio é um sinal precioso, porque quando um homem e mulher celebram 

esse sacramento, Deus, pode assim dizer, espelha –se neles, imprimindo suas 

características e o caráter indelével do seu amor”. (Amoris Laetitia, nº 121). Que 

nossa padroeira/o interceda junto à Sagrada Família, para bem celebrarmos esta 

noite dedicada à Vocação Matrimonial...Iniciemos a celebração cantando... 

4. Pensando no tema: 

É o sonho de Deus quando homem e mulher se dão um ao outro em amor e 

permanecem ao longo de suas vidas unidos nesse amor, tal como Jesus Cristo está 

unido à Igreja, uma vez que o sacramento do matrimônio constitui esta íntima 

comunhão de vida e de amor pela qual os cônjuges “já não são dois, mas uma só 

carne”, (Mt 19, 6). Isso acontece na liberdade, em consentimento mútuo, 

irrevogável, onde se doam e se recebem mutuamente. 

Juntos passarão fase boas e ruins, mas com a certeza de que a ternura de Deus 

sempre estará acompanhando-os, caso deixem que o Senhor guie suas vidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/692695/
https://www.letras.mus.br/padre-zezinho/692695/
https://www.google.com/search?q=familias+do+brasil+letra&sxsrf=ALiCzsZNcikOmov1t0NcqQWVxpQGtYSDXw%3A1668040015
https://www.google.com/search?q=familias+do+brasil+letra&sxsrf=ALiCzsZNcikOmov1t0NcqQWVxpQGtYSDXw%3A1668040015


 

  

Deus criou cada pessoa para que partilhasse da sua alegria. Tudo foi 

cuidadosamente pensado pelo amor do Pai. A vida matrimonial é um caminho que 

se pode experienciar a alegria do Criador. É importante que cada um se dê conta 

e abrace o convite Divino de ser filho e filha muito amado, vocação à qual desde 

o ventre materno foi pensada. Em todos os tempos e lugares, Deus continua 

convocando para o amor. 

‘Deus ama seu povo’. A revelação bíblica, com efeito, é antes de tudo expressão 

de uma história de amor, a história da aliança de Deus com os homens. Eis por 

que a história do amor e da união entre um homem e uma mulher na aliança do 

matrimônio foi assumida por Deus como símbolo da história da salvação. *(Bento 

XVI, discursos aos participantes do fórum das Associações familiares, Roma 16 

de maio de 2018). 

Bento XVI, em Deus Caritas Est, nº 11, diz que: “O matrimônio baseado no 

amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com seu 

povo e, vice- versa, o modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano.” 

O Sacramento do Matrimônio dar-se início a uma família. “Pequena Igreja 

Doméstica”, chamada a ser expressão do amor de Deus ao mundo. A família é a 

primeira e indispensável comunidade educadora. A educação é um dever 

primordial porque está vinculado à transmissão da vida. A família é o lugar de 

cultivar “os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, o uso correto das coisas, 

a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as 

criaturas. É lugar da formação integral. Na família, aprende-se a pedir licença, a 

dizer obrigado, a pedir desculpa quando fizemos algo de mal. Pequenos gestos de 

sincera cortesia ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e do 

respeito pelo o que nos rodeia”. (Cf. Laudato Si, nº 213). 

É importante que a família testemunhe o seu amor com gestos de compreensão, 

perdão e solidariedade; que seus membros orem juntos, invocando Espírito Santo 

para que convertam os corações e meditem a Palavra de Deus, pois Ele que ama 

as famílias, apesar de tantas divisões e feridas.  

A oração é um antídoto precioso para superar problemas e tem o poder de abrir 

caminhos de esperança. Crie tempo e permita-se escutar. A prática do diálogo é 

outro meio fundamental. O Casal precisa estar aberto a adequação um do outro, 

assim é possível construir um lar feliz. Que Jesus seja sempre o centro nas e das 

famílias. Sem dúvida, temos famílias santas, sempre abertas à cultura da vida e do 

amor. 

Vocação Matrimonial: “Não são dois, mas uma só carne.” (Mc 10, 2-11). Na 

vida matrimonial, no sacramento do matrimônio, os tesouros têm que se 

completar. Quando o homem e a mulher decidem viver a vocação matrimonial, 

ambos decidem que, a partir do sacramento, não existirá mais o “EU” e o “ELE” 

ou “ELA”, mas sim existirá para sempre o “NÓS”. 

Viver a vocação matrimonial, constituir uma família, é repetir o ato de fé e 

confiança de MARIA e JOSÉ em acreditar no plano de Deus para a vida do casal. 

Esse SIM é ato de confiança no plano de Deus, é acreditar que os ensinamentos 



 

  

do Evangelho, AMOR e CARIDADE, estarão presentes na vida do casal e da 

família. 

A vocação matrimonial é também um convite de Deus para a santificação, 

caminho no qual somos impelidos a cada dia a aderir à pessoa de Cristo, 

colocando em prática, nos pequenos gestos e nas pequeninas coisas do 

relacionamento conjugal e familiar, os ensinamentos do Mestre: doação e entrega; 

perdão, compaixão e misericórdia; silêncio e obediência; caridade, humildade e 

mansidão; compreensão, acolhimento e companheirismo; auxílio mútuo e, 

sobretudo, o amor virtuoso.  

Por fim, o amor conjugal, assumido através do Sacramento do Matrimônio, 

expressa, revela e participa do grande mistério da união de Cristo e da Igreja (Ef 

5,32), e da aliança eterna de Deus com seu povo. E deste dom de altíssima 

dignidade, decorre a sublime missão, como os desafios conferidos aos filhos e 

filhas de Deus que selam sua união conjugal em Cristo. (Comissão para os 

Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB do Regional Sul 1) 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional:  
N. 202. O Cristianismo, em seu início, também se estabeleceu nas casas, com reuniões familiares, 

na partilha da mesa e na comunhão entre irmãos.60 Essa realidade que remonta aos primórdios da 

religião cristã, tornou-se essencial na pandemia, quando as nossas casas foram convidadas a se tor-

narem Igrejas vivas. É na vocação da família cristã que Deus começa a transmitir o seu amor a todos 

os seus. O matrimônio cristão como sinal do amor de Cristo pela sua Igreja torna-se porta ordinária 

da entrada do amor de Deus na família. Por isso, é necessário sempre haver o acompanhamento 

dessa vocação, principalmente pelas equipes vocacionais e todas as pastorais que, de alguma forma, 

acompanham os jovens que desejam esta graça. Pois, o amor vivido nas famílias é uma força per-

manente para a vida da Igreja.61 E a comunidade que se reúne ao redor da mesa eucarística é resul-

tado das pequenas comunidades existentes em cada casa e em cada lar. “A família é ponto de che-

gada para nossa ação pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla” (DGAE 2019-

2023, 138).  
N. 213. Ações formativas, especialmente quando utilizam a metodologia da Leitura Orante, desper-

tam para o compromisso com Deus e a comunidade. É interessante criar algumas dinâmicas que 

situem a relação entre o cotidiano e a Palavra de Deus. Será oportuno observar nas atividades as 

múltiplas linguagens, tais como arte, poesia, cartazes, mídia, exposições, artesanato, respeitando a 

realidade local e do grupo.  Letra d) no dia da vocação matrimonial, desenvolver atividades com a 

comunidade no sentido de mostrar o valor da família que, “em virtude do sacramento do matrimô-

nio, significa e participa do mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja” (LG 11);  

6. O que levamos para casa:  
Que a Sagrada Família ajude a humanidade viver como família cristã, não 

perfeita porque não existe, mas com todas as possibilidades de ser lugar de oração 

e comunhão, bem como lugar de encontro.  

Na bíblia, José e Maria abriram mão de seus sonhos para que Deus sonhasse 

neles. Então, Deus confia a eles a educação de seu filho Jesus. Que todos confiem 

seus sonhos em Deus. Que Ele esteja sempre presente no coração de cada família 

fazendo-a feliz. 

 

 



 

  

VII DIA:  COM (PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS REZAR PELA VOCAÇÃO À 

VIDA CONSAGRADA: A BELEZA DA PERTENÇA A DEUS EM SUAS DIVERSAS 

EXPRESSÕES 

 
1. Ambientação e ornamentação:  

✓ Painel com cartaz do ano vocacional. 
✓ 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:  
Boa noite, Irmãos e Irmãs! Sejam bem-vindos/as ao sétimo dia de novena em 

preparação à festa (nome do titular ou padroeiro/a.) Hoje somos convidados a refletir o 

tema ‘ Vida Consagrada: a beleza da pertença a Deus em suas diversas expressões”. 

A vida consagrada ‘’pretende ajudar a Igreja inteira a valorizar sempre mais o 

testemunho das pessoas que escolheram seguir a Cristo mais de perto, mediante a prática 

dos conselhos evangélicos. Os consagrados e consagradas testemunham o viver para 

Deus e para o outro, servindo em diferentes realidades e carismas em busca da vida de 

santidade. Iniciemos nossa celebração cantando... 

4. Pensando no tema: 
Como ressaltou o Concílio (cf. Lumen gentium, 44), a vida consagrada «imita mais 

de perto, e perpetuamente representa na Igreja a forma de vida que Jesus, supremo 

consagrado e missionário do Pai para o seu Reino, abraçou e propôs aos discípulos que 

O seguissem» (n. 22).” (Mensagem para a celebração do I Dia da Vida Consagrada). 

Em suas múltiplas expressões, a vida consagrada revela a íntima vocação da Igreja, 

de pertencer somente ao seu Senhor. A diversidade de carismas e formas de vida 

consagrada revelam a beleza do pertencimento a Deus, cada uma com sua identidade. 

O consagrado é alguém que dá testemunho de que o mundo pode ser diferente, como 

uma antecipação da vida eterna. 

A consagração é um mistério: nenhuma palavra dá o sentido pleno de uma realidade 

que supera toda inteligência humana. A consagração religiosa envolve uma prévia 

eleição por parte de Deus: é Ele quem chama, quem toma a iniciativa de convidar. É um 

ato de Deus Pai, que nos consagra em Cristo, com Cristo e para Cristo, na unidade do 

amor que é o Espírito Santo. Por isso, é que se pode dizer que a consagração é uma ação 

divina.’’ 

Ao assumir a vida consagrada o ser humano procura viver em real configuração com 

Cristo casto, pobre e obediente, sendo que a consagração exige uma presença ativa e 

permanente de Deus no consagrado/a. 

Os consagrados/as expressam e testemunham a beleza e a profundidade de sua adesão 

ao seguimento de Cristo pela pertença a um Instituto Religioso. Eles deixam-se ser 

seduzidos por Deus. São apaixonados por Deus e se lançam a serviço do seu Reino por 

amor. Sentem um desejo profundo de dar sua vida por Ele, pela Igreja, pela salvação das 

almas, pelos pobres, pelos doentes, pelos sacerdotes, pelas famílias, pelas crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pelos jovens. Vivem  os votos de 

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


 

  

pobreza,  castidade e  obediência em comunidades fraternas missionárias.  “A vida 

consagrada é uma constante convivência em comunidade: com o outro e para o outro.’’ 

Os consagrados/as ofertam a vida ao Senhor e respondem ao seu convite: “Vem e 

segue-me!” Não podem viver sem Deus. O encontro pessoal com Jesus Cristo muda 

tudo na vida dos consagrados/as. Através da oração, Jesus Cristo se torna o melhor 

amigo. 

A vida religiosa consagrada é sinal para todos do que se dará no Céu. Ela prefigura a 

união total e absoluta entre o Esposo e a esposa, isto é, entre Deus e a humanidade. É 

um misto de contemplação e ação.  Os consagrados/as buscam por meio da 

contemplação a união com Deus para depois transbordar na missão este mesmo amor 

que deseja fazer arder todos os corações, sobretudo, o dos mais distantes, frios e 

esquecidos. ‘O sentido da vida consagrada é a total entrega a Deus e ao outro. É abrir 

mão totalmente das suas próprias vontades, desejos e momentos, para viver inteiramente 

para Deus. Morrer para si mesmo e viver em Deus, esse é o sentido da consagração.’’  

Assim como São Francisco de Assis perguntou, ‘Senhor o que tu queres que eu faça?’. 

É necessário hoje, também, que vocês jovens façam a mesma pergunta, escutem o que 

Jesus responde e diante da resposta busquem o caminho que os levará a pertencer 

exclusivamente a Deus. 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 14. “Despertar vocações à Vida Consagrada e ao Ministério Ordenado, acompanhando-as 

num processo de formação integral, para que sejam sempre fiéis ao seguimento de Jesus e à missão 

de servir com alegria, em comunhão, tornando visível o Reino de Deus, de vida plena para todos”. 

Não basta despertar vocações, mas prever o devido acompanhamento e cultivo, pois o chamado é 

permanente, assim como a formação e a missão.  
N. 229. Desejamos que este 3º Ano Vocacional do Brasil favoreça a compreensão de que toda es-

piritualidade, pastoral e formação são vocacionais. Que o Ano nos leve a aprofundar a Teologia da 

Graça e da Missão, gerando discernimento e respostas concretas ao chamado divino, com liberdade 

e responsabilidade. Que fortaleça a consciência do discipulado missionário de todos os batizados e 

batizadas. Que nos aproxime dos jovens para acompanhá-los com maior compreensão, favorecendo 

seu protagonismo e missão. Que desperte vocações à Vida Consagrada e ao Ministério Ordenado, 

e as acompanhe num processo de formação integral. Que intensifique a prática da oração pelas 

vocações em todos os âmbitos: pessoal, familiar e comunitário. E, que fomente um Serviço de Ani-

mação Vocacional articulado, dentro de uma pastoral orgânica, na sinodalidade, envolvendo todas 

as vocações.  

6. O que levamos para casa:  
Queridos Jovens, temos um conselho do Papa Francisco para você: “Para discernir a 

própria vocação, é preciso reconhecer que esta vocação é o chamado de um amigo: 

Jesus. Amigos, se eles recebem algo, eles recebem o melhor. E isso não é 

necessariamente o mais caro ou difícil de conseguir, mas o que se sabe é que o outro se 

alegra. O amigo percebe isso tão claramente que consegue visualizar em sua imaginação 

o sorriso de um amigo quando abre seu presente. Este discernimento de amizade é o que 

eu proponho aos jovens como modelo, que eles procurem descobrir qual é a vontade de 

Deus para suas vidas.” 

Não tenham medo de dizer sim ao chamado àa vida religiosa, ao sacerdócio, pois esse 

medo vai sendo vencido por Deus. Todo medo é pequeno diante da graça de Deus que 

nos escolhe mesmo fracos e falhos, do jeito que somos. Mesmo com suas dificuldades, 

os consagrados/as são chamados/as a serem missionários/as, misericordiosos/as, a serem 

testemunhas de Cristo para os outros. 



 

  

VIII DIA: COM (PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS VIVER A VOCAÇÃO DO 

SERVIÇO AOS MAIS NECESSITADOS COM O DIACONATO PERMANENTE NA IGREJA 

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

✓ Fotos de celebrações de matrimônios e de batizados; 

✓ Um espaço com uma representação de uma estola diaconal. 

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:  

Boa noite, sejamos bem-vindos ao oitavo dia de novena onde refletiremos acerca da 

vocação ao diaconato permanente.  Na Diocese de Barreiras, contamos atualmente com 

21 diáconos prestando serviço religioso nas diversas áreas de ação de nossa igreja na 

região oeste. 
Queremos nesta celebração rezar por esses homens, pois o diácono permanente é 

simultaneamente pai e esposo, exerce uma profissão civil e se consagra à comunidade 

eclesial pelo sacramento da Ordem, sua vocação abrange vários aspectos. Na verdade, 

são três grandes dimensões: familiar, profissional e eclesial. Embora com desafios 

próprios de cada área, elas não deixam de contribuir positivamente para a realização 

da vocação diaconal. Administrar desafios e colocá-los a serviço da missão constitui 

tarefa diária para esses nossos irmãos e suas famílias, por isso queremos dedicar o dia 

de hoje para rezar por eles, para que possam testemunhar Cristo Servo em todos os 

ambientes dos quais fazem parte. Iniciemos a nossa celebração cantando...   

4. Pensando no tema: 
Uma vez que a vocação inclui aspectos sobrenaturais (é Deus quem chama e espera 

resposta), é necessário aplicar à vocação diaconal as características bíblicas do chamado.  

Vocação é, antes de tudo, dom de Deus: “Antes mesmo de te formar no ventre 

materno, eu te conheci; antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta 

para as nações” (Jr 1,4-5). É também dom para a Igreja, um bem para o vocacionado e 

para sua missão. 
Como dom, deve ser acolhido dentro das circunstâncias de tempo e ambiente. Na 

avaliação da autenticidade de uma vocação, devem ser levadas em consideração as 

aptidões objetivas do candidato, a livre determinação da vontade e a confirmação do 

chamado pela Igreja.  
Esse processo deve ser feito em estreita união com a família do candidato [ao 

diaconato], com a comunidade eclesial e com os responsáveis diretos pela formação 

diaconal. 

A Sagrada Escritura revela, ainda, que o chamado acontece em vista de uma missão 

específica. É convite pessoal que espera adesão consciente de fé e vida, incluindo uma 

consagração particular a Deus em forma de serviço ao povo. Toda vocação constitui um 

serviço, e o chamado ao diaconato é, de forma especial, um serviço por ser o diácono 

sinal sacramental de Cristo-Servo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ
https://anovocacional.cnbb.org.br/oracoes-e-hinos/
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://formacao.cancaonova.com/40-anos-cancao-nova/jovem-medica-confirma-vocacao-profissional-na-cancao-nova/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/missao-de-fe-dos-leigos-na-vida-cotidiana-e-na-igreja/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/voce-sabe-que-o-o-amor-de-deus-e-o-espirito-santo-em-nos/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/os-atributos-da-igreja-catolica-unica-igreja-de-cristo/


 

  

O diácono assume o serviço comum a todos os cristãos, como função própria, da qual 

dá testemunho personalizado. Ele abraça a diaconia com toda a intensidade de sua vida, 

como algo que lhe diz, particularmente, respeito. João Paulo II afirma: “O diaconato 

empenha ao seguimento de Jesus, nesta atitude de serviço humilde, que não só se 

exprime nas obras de caridade, mas investe e forja o modo de pensar e agir” 

(L’Observatore Romano, ed. portuguesa, n. 43 (24/10/93), p 12). Por isso, Puebla 

afirmou que a missão e a função do diácono não devem ser avaliadas com critérios 

meramente pragmáticos, por estas ou aquelas funções […]. O carisma do diácono é ser 

sinal sacramental de Cristo-Servo (P 697-698). 
Embora a vocação surja de um chamado de Deus, Ele o faz normalmente por meio 

de caminhos ligados à realidade em que vivemos. O chamado é acolhido por homens 

concretos, cada qual com sua história, limitações e qualidades. Por conseguinte, o 

discernimento vocacional deve levar em consideração não só critérios objetivos, mas 

também requisitos pessoais, espirituais, familiares e comunitários (‘Diretrizes para o 

diaconato permanente’, 135-139).  
A vocação, portanto, passa pelo discernimento da Igreja que, como mãe, acolhe 

aqueles homens dispostos a dedicar a vida ao serviço da Igreja, ao povo de Deus. 
5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 167. É preciso difundir o pacto com fomento a espaços de participação, como observatórios, 

orçamento participativo e geração de novas economias, abertura dos espaços eclesiais para construir 

processos de diálogo e alianças com movimentos populares. E também construir espaços de forma-

ção e ação para as comunidades com vistas a ‘realmar a economia’. O espírito Sinodal infunde essa 

experiência revigorante de diaconia social – a sinodalidade econômica -, que se expressa na cons-

trução de uma outra sociedade, superando a ideologia neoliberal da competição, acumulação e con-

sumo, por uma globalização solidária e democrática através de uma economia do bem viver.  
N. 180. Por isso, somos desafiados a tomar consciência de que a vida sinodal se expressa por meio 

da diaconia, na promoção de uma vida social, política, econômica sob o “signo da justiça, da soli-

dariedade, da paz” (TCI 119, FT 280), de termos consciência de ser convocadas/os a assumir nossa 

responsabilidade nesse processo de reforma eclesial, proposta por Francisco, nesse processo de con-

versão pastoral e de estar sempre em saída para as periferias geográficas e existenciais. Assim, 

podemos dizer que a sinodalidade é, antes de tudo, a resposta que damos ao chamado de Deus a 

viver como seu povo que caminha na história a fim de tornar visível o Reino de Deus, inaugurado 

por Jesus Cristo.  

6. O que levamos para casa:  
Concluímos com essa celebração mais um novena em vista da festa do nosso 

padroeiro (a)/titular. Agradecemos às equipes responsáveis pela preparação e queremos 

também rezar por nossos diáconos permanentes: “Deus e Pai Nosso, fortalece com a 

graça do Espírito Santo os diáconos de vossa Igreja, para que desempenhem com alegria, 

fidelidade e em espírito de comunidade eclesial, o seu ministério de diáconos, seguindo 

os passos de vosso Filho, Jesus Cristo, que “não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a vida em resgate de muitos”. 

Nós vos pedimos pelas famílias dos diáconos casados: que sejam autênticas “igrejas 

domésticas”, segundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, e delas surjam vocações 

sacerdotais e religiosas. Virgem Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, rogai 

pelos ministros do Senhor! São Lourenço, diácono e mártir, rogai pelos diáconos, servos 

do Povo de Deus! 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/oracao/oracao-para-amar-e-entregar-se-jesus-de-santo-afonso-de-ligorio/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/filaucia-conheca-mae-de-todas-doencas-espirituais/
https://formacao.cancaonova.com/familia/maternidade/dentro-de-toda-mae-antes-de-tudo-existe-uma-mulher/


 

  

IX DIA: COM (PADROEIRO (A)/TITULAR) QUEREMOS REZAR PEDINDO AO DONO 

DA MESSE VOCAÇÕES QUE SE ESPELHEM NO CORAÇÃO DE JESUS, NA VOCAÇÃO 

SACERDOTAL E NO MINISTÉRIO EPISCOPAL 

 
1. Ambientação e ornamentação:  
✓ Painel com cartaz do ano vocacional, com as fotos dos padres que já serviram a 

comunidade; 

✓ Incluir um quadro com a estampa de São João Maria Vianney (padroeiro dos 

sacerdotes). 

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 
✓ Cidadão do Infinito: https://www.youtube.com/watch?v=iorevtsXiAI 
3. Motivação inicial:  

Boa noite, queridos irmãos e irmãs! Chegamos à última noite da novena de 

nosso padroeiro ((a)/titular), hoje vamos rezar por nossos sacerdotes e pelo bispo 

diocesano Dom Moacir. O sacramento da Ordem está diretamente ligado à ação 

do Cristo em relação aos seus apóstolos, é responsável pela consagração do 

sacerdote. 

 Quando o Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre o sacramento da Ordem, 

para o ingresso no corpo ordenado, ele afirma o seguinte: “A integração em um 

desses corpos da Igreja era feita por um rito chamado ordinatio, ato religioso e 

litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento (CIC 

1538). O sinal visível dessa consagração é a imposição das mãos do bispo, com a 

oração consecratória.  

Queremos oferecer nossas orações e preces para que o Senhor continue 

chamando jovens à vocação sacerdotal em vista do serviço da comunidade. 

Iniciemos a celebração cantando...  

4. Pensando no tema: 

Para os católicos, ter sacerdotes no mundo é encontrar uma fonte de inspiração 

no caminho da evangelização e da promoção de uma sociedade mais humana e 

solidária. Mais do que isso, os padres são um incentivo para termos vida de oração 

e  busca pela santidade. São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, certa 

vez escreveu: “É o sacerdote que continua a obra de redenção na Terra (…) Se 

soubéssemos o que é o sacerdote na Terra, morreríamos não de espanto, mas de 

amor (…). O sacerdócio é o amor do coração de Jesus”. Sendo assim, a missão 

dos sacerdotes no mundo não é apenas representar o próprio Cristo, Cabeça da 

Igreja, mas ele age in persona Christi (na pessoa de Cristo).  

Os sacerdotes no mundo que podem consagrar a Eucaristia: A Eucaristia é a 

grande surpresa que Jesus preparou para nós. Ele tinha prometido nos dar “o pão 

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


 

  

vivo descido do céu” e que esse pão seria a Sua carne “para a nossa salvação” (cf. 

Jo 6,35-69). 

O Evangelho de São João nos apresenta a imagem do Bom Pastor. Cristo é o 

Bom Pastor que vai atrás das suas ovelhas perdidas, ou seja, dos seus filhos, para 

reconduzi-las ao caminho do bem. Afinal, o próprio Jesus afirmou: “Eu sou o 

Bom Pastor; o Bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas” (Jo 10,11). 

Por isso, como continuadores da missão de Cristo, hoje são os sacerdotes que 

apascentam o rebanho do Senhor. Esse é um forte motivo para desejarmos ter 

mais sacerdotes no mundo. São Tomás de Aquino dizia que “Cristo é a fonte de 

todo o sacerdócio”. Ser padre é uma vocação recebida do próprio Deus para o 

serviço de amor. O sacerdote é sinal da presença de Jesus em nosso meio. 

5. O que diz o Texto base do Ano Vocacional: 
N. 62. O testemunho do Papa Francisco tem oferecido a chave hermenêutica para a compreensão 

de uma Igreja verdadeiramente ministerial, reforçando e valorizando o papel da hierarquia no ser-

viço de proximidade aos cristãos leigos e leigas, conservando a Tradição Apostólica no que con-

cerne ao serviço que é próprio dos ministros ordenados e colocando em prática o espírito conciliador 

de valorização dos ministérios laicais, com exemplos concretos como o ministério do catequista e 

a abertura do leitorado e acolitado para as mulheres,9 confirmando uma Igreja vocacionada, inserida 

no mundo, que não exclui, mas congrega todos na unidade, na alegria e no amor ao serviço.  
N. 194. Em um contexto cada vez mais urbano, os discípulos missionários são convocados a escutar, 

admirar e compreender a mentalidade urbana atual. Deus fala na história, por isso, assumir a voca-

ção se torna um testemunho no qual anunciamos que Deus habita a cidade, que o Senhor está no 

meio de nós! Porém, neste panorama marcado pelos desafios da cultura urbana, se faz cada vez 

mais necessário caminhar juntos, em comunhão. Diante da realidade eclesial hoje, começando pelos 

ministros ordenados, destaca-se a atitude de um ministério que seja capaz de dialogar com a reali-

dade plural e de valorizar os leigos e leigas em seus diversos carismas, serviços e ministérios. Pois, 

o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum dos fiéis, a configuração a Cristo-

Cabeça não comporta uma exaltação que se coloca acima dos fiéis, mas reflete a missão de ser dom 

para a comunidade. Por isso, por caráter indelével, apascentam a Igreja, participando do múnus de 

santificar, ensinar e governar. 

6. O que levamos para casa:  
Encerramos hoje nossa preparação para a festa do padroeiro (a) /Titular e 

queremos louvar a Deus por esse caminho de oração, celebrações e de reflexão 

acerca do ano vocacional, no qual apreciamos a cada noite aspectos básicos da 

reflexão vocacional.  

Hoje, queremos oferecer como comunidade nossa oração pelos homens que 

assumiram o ministério ordenado e por nosso bispo: 

Ó Jesus, bom pastor, abençoa os padres de nossas comunidades e o bispo 

diocesano. Eles são para nós preciosos canais de tua graça: multiplica, sem cessar, 

seus gestos de amor. Eles acolhem teu povo, Senhor, para ouvir e consolar: não 

permitas que sofram de solidão. Concede-lhes coragem e sabedoria para defender 

os injustiçados. Aumenta, Senhor Jesus, o número de sacerdotes na tua Igreja: dá-

lhes o dom de ensinar, a alegria de celebrar e o gosto pelas coisas de Deus. Eles 

precisam também, Senhor, de muita saúde e boa disposição a fim de seguir 

praticando o bem. Que eles possam, enfim, colher abundantes frutos pela generosa 

entrega da própria vida. Amém! 



 

  

 

 

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 

 


