ORAÇÃO DIÁRIA PELAS VOCAÇÕES

Uma para cada dia do mês!
1. PAI NOSSO QUE ESTAIS NOS CÉUS,
Vós prometestes não deixar-nos órfãos. Continuai presente em nosso meio na pessoa dos
ministros santos e santificadores.
Santificado seja o Vosso nome,
Mediante o ministério de sacerdotes que, revestidos do sacerdócio de Cristo, Vos façam
conhecido e amado por todos os povos.
Venha a nós o Vosso Reino
Reino da verdade e da vida; Reino da santidade e da graça; Reino da justiça e da paz, para que
todas as criaturas, livres da escravidão da corrupção, possam participar da gloriosa liberdade dos
filhos de Deus.
Seja feita a Vossa Vontade, assim na terra como no Céu
Vós quereis que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade.
Continuai mandando à vossa Igreja os ministros sagrados para ensinarem as verdades que
conduzem para o céu.
O Pão nosso de cada dia nos dai hoje
Não nos deixeis faltar quem parta o pão da Palavra e da Eucaristia.
Perdoai os nossos pecados,
como nós perdoamos a quem nos ofendeu
Mandai ao vosso povo sacerdotes que, através do sacramento da Penitência reconciliam os
pecadores convosco e com a Igreja.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Perdoai as nossas culpas, afastai de nós os castigos merecidos e fazei que, pela pregação de
vossos ministros, todas as pessoas escutem a vossa voz que chama a amar, a fazer o bem e a
evitar o mal. Amém.
2. PAI NOSSO QUE ESTAS NO CÉU, tu que nos prometeste não nos deixar sozinhos, envia
os teus santos ministros que nos dão a vida do espírito, com a nutrição da fé e da caridade.
Santificado seja o teu nome, pelo ministério dos teus escolhidos que, cheios do teu Espírito
Santo, te façam conhecer e amar por todos os povos da terra.
Venha o teu reino e seja edificado pelos teus ministros fieis com a santidade de sua vida e
repletos de Zelo pela tua glória e pela salvação da humanidade.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai eterno, não cesses de prover a tua
Igreja de ministros santos, para que todos os povos sigam os teus Mandamentos.
Dá-nos hoje o nosso pão quotidiano, o pão da tua graça, que alimenta as pessoas no dom dos
Sacramentos. Suplicamos-te que enriqueçais a tua Igreja de ministros escolhidos para comunicar
a todas as pessoas a tua graça inefável.
Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, envia no
meio do povo, Senhor, sacerdotes escolhidos e fiéis, que tratem com amor e santidade o
Sacramento da Reconciliação e muitas pessoas sejam conduzidas a ti.

Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal; se os nossos pecados nos privam da
tua misericórdia, nós te suplicamos: envia ministros que sejam conforme o teu Coração e com o
Zelo e o sacrifício de si mesmos, ocupem-se de preservar as pessoas do pecado e guiá-las para o
bem. Amém.
3. PAI NOSSO QUE ESTAIS NOS CÉUS, suscitai santas vocações sacerdotais. Para que seja
santificado o vosso nome, enviai operários para a vossa Messe. Para que venha o vosso reino,
enviai os vossos apóstolos. Para que seja feita a vossa vontade, como no céu, assim na terra,
doai-nos muitos e santos ministros. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, pelas mãos dos
vossos escolhidos. Perdoai-nos as nossas ofensas, pelo ministério dos vossos sacerdotes. Não
nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém.
4. Ó DEUS, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho nos disse: “Em verdade vos digo,
tudo que pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vo-lo dará”, e disse ainda: “Até agora nada
recebestes porque não pedistes em meu nome; pedi no meu nome e obtereis para que a vossa
alegria seja plena”. Pai Santo, por amor do vosso Amado Filho, pelos méritos do seu sangue,
por tudo o que na vida disse e sofreu para glorificar-vos, ouvi-nos: mandai à Igreja numerosos e
santos operários. Amém.
5. Ó ETERNO DEUS, vós que sois misericórdia, acolhei benignamente as nossas orações e
dignai-vos promover a salvação e a santificação da humanidade mediante o ministério dos bons e
santos operários evangélicos. Senhor Deus, mandai para a conversão dos pecadores os
representantes do vosso Divino Filho aos quais foi dado o poder de ligar e desligar. Dignai-vos,
Senhor, conceder a maior de todas as misericórdias aos povos: enviai-lhes os vossos sacerdotes.
Senhor Deus, vede o mísero estado a que se reduziram tantas nações! Reconduzi-os à salvação por
meio dos vossos ministros. Nós vos recomendamos, Senhor, o nosso santo Padre o Papa, para que
o sustenteis e o conduzais à vida eterna; os bispos, para que os façais resplandecer pela santidade e
doutrina na vossa Igreja; os sacerdotes, para que cumpram os diversos afazeres do santo
ministério; e todos os clérigos para que cresçam na santidade. Amém.
6. Ó DEUS, de quem derivam os santos desejos, os retos conselhos e as obras justas, dai a todos
os povos aquela paz que o mundo não pode dar, para que todos empenhados em vos servir,
vivam sob vossa proteção. Inflamai, ó Deus, com vosso amor os vossos ministros, enchei-os do
Espírito Santo, para que conquistem o mundo para Vós pelo ministério da palavra e a santidade
de vida. Nós vos pedimos, Senhor: não olheis para nossas iniquidades, mas para a vossa eterna
caridade, pela qual criastes os seres humanos e os remistes, mandando o vosso próprio Filho
para redenção eterna de todas as pessoas e a remissão dos pecados. Vinde e levai ao bom termo
as ações de vossos ministros com vossas divinas inspirações, para que tudo o que fizerem em
Vós tenha seu início, e por Vós alcancem a sua realização. Tudo isto vos pedimos pelos méritos
e em nome de vosso Divino Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco e com o Espírito
Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
7. DEUS E SENHOR NOSSO, quereis que todas as pessoas se salvem e cheguem ao
conhecimento da verdade. Olhai para a vossa Igreja e enviai-lhe novos servidores e servidoras
que anunciem o Evangelho a todas as nações. Que todo o vosso povo, convocado pela vossa
Palavra e sustentado pela graça batismal, avance para águas mais profundas, no caminho da

caridade, do serviço e da missão. Dai-nos o espírito missionário de Cristo e da vossa Igreja, a
fim de conduzirmos todo o rebanho à luz do Evangelho. Maria, Mãe dos missionários, rogai por
nós, agora e sempre. Amém.
8. DEUS PAI DE BONDADE, enviastes vosso Filho Jesus para habitar no meio de nós, como
irmão e companheiro de caminhada nas diferentes culturas. Iluminados pelo Espírito Santo, vos
pedimos a graça de concretizar, com vibração, entusiasmo e alegria, nossa vocação. Dai-nos
forças para seguir Jesus Cristo, no serviço e no diálogo, anunciando-o e testemunhando-o no
partir e repartir o pão com todos. Despertai vocações missionárias e tornai fortes na fé os que
anunciam o Evangelho, dando-lhes coragem para irem às pessoas, grupos e ambientes onde
vosso nome não é conhecido ou está esquecido. Maria, Mãe de Deus e nossa, suscitai em todas
as pessoas a esperança e o compromisso de construir um mundo de justiça e de paz para todos.
Amém.
9. Ó DEUS, que viveis eternamente sem começo e sem fim e sois a origem de toda criatura,
escutai a nossa oração. Nós vos oferecemos os pensamentos, as ações e as obras desta jornada a
fim de que, com a vossa graça, possais amadurecer as sementes de vocação que, de mãos cheias,
semeais no campo da Igreja e muitos jovens escolham buscar-vos em seus irmãos e irmãs e
servi-los de todo coração como único ideal de vida. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
10. Ó PAI, no teu grande amor pela humanidade, mandaste teu Filho para salvá-la. Vemos que
o trabalho é muito e os operários são poucos. Em muitos lugares, há igrejas fechadas, crianças e
velhos desamparados, operários e agricultores roubados em seus direitos, comunidades sem
sacerdotes. Por isso te pedimos, por intercessão da Virgem Maria: envia-nos padres, irmãos e
irmãs, missionários e leigos dispostos a se doarem aos irmãos. Santifica e conserva os que já
nos deste. Que a Igreja sempre disponha de operários vindos de nossas famílias, para cumprir a
sua missão de levar o Evangelho a todos os povos. Amém.
11. Ó DEUS, Pai de amor e de bondade, Senhor da história: queremos viver intensamente a
comunhão convosco, ó Trindade Santa. Iluminados por vossa Palavra queremos dizer sim à vida
que brota da Eucaristia, “fonte e ápice da vida cristã.” Ajudai-nos a ser portadores de esperança
num mundo marcado por uma cultura de morte. Ajudai-nos a construir comunidades vivas, e a
viver como irmãos e irmãs. Queremos, com a força do vosso Espírito, estar a serviço da Igreja,
como missionários no mundo sem fronteiras. Maria, Estrela da Evangelização, ajudai-nos a
dar nosso “Sim” ao projeto de vosso Filho, Jesus Cristo. Amém.
12. Ó DEUS, criador do mundo, Pai de toda a humanidade, nós vos louvamos e vos damos
graças por nos terdes chamado e consagrado a Vós a fim de que, seguindo os Conselhos do
Evangelho, vivamos para a glória do vosso Nome e para a salvação da humanidade. Enviai
sobre nós o Dom do Espírito, resplandeça em nós, ó Pai, a face de Cristo, para que sua presença
seja visível na Igreja. Com a vossa ajuda, fazei que guardemos livre o nosso coração, a fim de
podermos assumir os sofrimentos dos irmãos e irmãs, servindo a Cristo sofredor em seus
membros. Que nos acontecimentos humanos, saibamos enxergar a vossa providência Paterna
que nos guia. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

13. OBRIGADA, SENHOR! Eu acredito na minha vocação, na vocação que abracei com
generosidade livre e espontânea, seguindo teu dom de amor. Sou frágil, humana, limitada, longe
ainda daquilo que eu desejaria ser, confrontando teu Evangelho de luz e santidade. Mas sintome instrumento de predileção e de graça, dentro dos planos maravilhosos do Pai, colaboradora
humilde na construção de tua obra redentora no mundo. E renovo o meu ofertório de renúncia,
generosidade e alegria a cada amanhecer. Meus talentos, minhas forças, meu corpo, minhas
limitações, meu coração, minha criatividade, tudo ofereço. Todo meu ser te pertence, Senhor.
Muitos não entendem. É preciso caminhar na fé, na esperança, para entender: ninguém tem
maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Eu creio no sentido profundo do meu
ofertório da vida inteira, no altar da consagração e sorrio agradecida, cantando hinos de louvor
ao Pai; porque sei em quem acredito, porque estou a serviço das pessoas na Igreja como
Religiosa, acredito em teu reino, Senhor. Amém.
14. TRINDADE SANTA, Deus da vida e do amor, somos seguidoras e seguidores de Jesus,
discípulos missionários a serviço das vocações. Como animadoras vocacionais, queremos
responder ao mandato de Jesus de “fazer discípulos entre todas as nações”, incentivando a
vocação dos cristãos leigos e leigas, à vida consagrada e aos ministérios ordenados, construindo
uma Igreja corresponsável e ministerial. Buscamos uma Igreja fiel aos sinais dos tempos,
samaritana, missionária e libertadora, que responda ao clamor do povo, em suas lutas e
esperanças; e que testemunhe a Boa Nova do Reino, com a palavra e com a vida. Que Maria, a
mãe de Jesus, e tantas testemunhas fiéis até o martírio, intercedam por nós. Amém!
15. Ó PAI, nós vos pedimos, pela ação do vosso Espírito Santo: chamai entre os jovens aqueles
que deverão ser presença de Cristo, vosso Filho no serviço à juventude pobre e abandonada.
Ensinai-lhes a percorrer os caminhos da oração, alimentar-se com a vossa Palavra, participar do
banquete da Eucaristia, celebrar com alegria a vossa reconciliação, crescer no conhecimento das
urgências do nosso tempo e amadurecer no caminho da sabedoria. Despertai neles o desejo de
fazer da vida um dom, e dai aos seus sonhos proféticos, sementes do vosso agir. Sustentai-os na
caminhada e suscitai, ao lado deles, educadores capazes de construir, com eles, a sua santidade.
Amém.
16. SENHOR DEUS, dissipai de nossos corações o sono da infidelidade. Erguei-nos de nossas
quedas. Que sejamos vigilantes no vosso serviço, renunciemos às obras das trevas e sigamos
sempre as pegadas do Vosso Filho Jesus. Ó Pai, que reunis o que está disperso e conservais o
que está unido, velai sobre o rebanho de vosso Filho, para que a integridade da fé e os laços da
caridade unam os que foram consagrados por um só. Amém.
17. SENHOR, pelo Batismo Vós nos chamastes à santidade e à cooperação generosa na
salvação do mundo. Na messe, que é grande, auxiliai-nos a corresponder à nossa missão de
membros do povo de Deus. Qualquer que seja o chamado, cada um de nós seja verdadeiramente
outro Cristo entre as pessoas. Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, concedei-nos
o dom de muitas e santas vocações presbiterais, diaconais, religiosas, missionárias e leigas de
que a Igreja necessita. Amém.

18. SENHOR, são poucos os profetas decididos a lutar pela justiça e pelo amor. Multiplicai as
vocações leigas: que vivam o Evangelho como agentes de transformação das relações familiares
e sociais. Aumentai o número daqueles que servem o nosso povo no ministério sacerdotal e
diaconal como animadores das comunidades cristãs e servidores da Palavra. Chamai muitos a
seguir-vos na vida consagrada fraterna, orante, a serviço dos necessitados. Enviai, Senhor,
jovens dispostos a servir, capazes de assumir os compromissos de sua fé e trabalhar pelo
crescimento de vosso Reino. Amém.
19. Ó SENHOR, Vós sois o amparo dos que em Vós esperam. Sem vosso auxílio, ninguém é
forte, ninguém é santo. Iluminai e reforçai a nossa vocação de batizados, à santidade. Redobrai
de amor para conosco para que, conduzidos por Vós, usemos de tal modo os bens que passam
que possamos abraçar os que não passam. Fazei que “não compliquemos as coisas simples e
simplifiquemos as coisas complicadas”. Amém.
20. SENHOR, nós vossos filhos e filhas amados nos sentimos chamados e enviados a construir
vosso reino. A messe é grande e necessita de mãos que cuidem e consolem. Ajudai-nos a
trabalhar na acolhida de quem sofre e na transformação de tudo o que fere a dignidade humana.
Que a exemplo de Santo Aníbal Maria e Madre Nazarena, sejamos testemunhas da misericórdia,
anunciando ao mundo os valores da justiça, amor e compaixão. Enviai, Senhor, jovens para o
vosso serviço e para o seguimento de vosso Filho. Iluminai, Divino Espírito, as Filhas do
Divino Zelo, que buscam responder à sua vocação de “difundir no mundo o Deus da
misericórdia”. Que seus corações e todo o seu ser permaneçam em vossa presença, e que suas
vidas sejam de amor e doação. Que Maria, a Mãe da Messe, abençoe as nossas famílias, proteja
as pessoas vocacionadas e as confirme em seu amor. Amém.
21. Ó JESUS, que viestes não para chamar os justos, mas os pecadores, nós nos prostramos aos
vossos pés e choramos como Pedro sobre nossos pecados. Imploramos-vos, ó Senhor: colocai
em obra o grande remédio que nos ensinais no santo Evangelho para que todas as almas se
salvem: mandai por toda parte sacerdotes santos e numerosos. Santificai todos aqueles que são
encaminhados para o sacerdócio, para que um dia apliquem-se com grande zelo em instruir as
crianças na vossa verdade, em conquistar inúmeras almas com seu exemplo, com a palavra
ardente, com sacrifício contínuo de si mesmo, com a oração incessante, com toda santa
iniciativa, e convertam a Vós todos os pecadores para que o vosso dulcíssimo Coração seja
infinitamente consolado. Amém.
22. Ó SENHOR JESUS, nós desejamos conhecer-vos, amar-vos e servir-vos. Infundi em nós
as virtudes do vosso dulcíssimo Coração; reinai no meio de nós com vosso divino amor; tomai
em vossas mãos esta comunidade e infundi em nós o sopro vivificante da vossa graça. Fazei da
nossa comunidade uma messe cara a Vós e mandai entre nós, novos operários evangélicos,
vossos verdadeiros eleitos, vossos verdadeiros enamorados, que com zelo e virtude unam-se a
nós e todos juntos nos empenhemos em conquistar almas e em santificar-nos para a maior
consolação do vosso dulcíssimo Coração. Amém.
23. Ó SENHOR NOSSO e nosso Deus, Jesus, Sumo Bem, não existe graça que não concedais
a quem peça com humilde confiança e com reta intenção. Nós, levados por vivo desejo de santas

vocações para a nossa comunidade, aqui estamos a vossos pés confessando que somos indignos
de qualquer graça e merecedores dos vossos castigos. Sabemos que Vós amais a misericórdia
mais que o sacrifício, e que sois mais inclinado ao perdão que ao castigo. Vos suplicamos:
acolhei no mais íntimo da vossa caridade esta nossa humilde súplica: dai-nos, ó Senhor, aquelas
santas vocações que trazemos em nossa mente e em nossos desejos. Confirmai esses desejos,
pois são desejos de vosso Coração. Atendei-nos. Amém.
24. Ó ADORÁVEL JESUS, Vós que nos dissestes: “Se dois de vós sobre a terra concordarem
em pedir alguma coisa, o meu Pai que está nos céus vo-la concederá”. Dissestes também: “pedi
e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto”. Vós empenhastes a vossa palavra
dizendo: “Em verdade, em verdade vos digo: qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome,
Eu o farei”. Apoiados por essas palavras, e seguros de sermos atendidos, nós vos suplicamos
com um só coração e uma só mente, nós batemos e insistimos à porta da vossa misericórdia,
apresentamos ao Pai o vosso Santíssimo Nome, os vossos divinos merecimentos, e por amor a
Vós e com a vossa mesma oração suplicamos que nos concedais, sem mais demora, esta graça
das graças, esta misericórdia das misericórdias: os operários evangélicos. Amém.
25. CORAÇÃO DULCÍSSIMO de Jesus, que dissestes: “Pedi ao Senhor da messe que mande
operários a Sua messe”, destes-nos confiança de sermos atendidos. Para obedecer ao
mandamento do Vosso Divino Zelo, nós vos suplicamos que vos digneis de mandar bons
operários à santa Igreja e vos dirigimos para tal fim a mais eficaz das orações que nos
ensinastes: Pai nosso…
26. CORAÇÃO DULCÍSSIMO de Jesus, que em toda a vossa vida mortal procurastes sempre
a glória do Pai e o bem das almas, dignai-vos mandar à santa Igreja, bons operários evangélicos
que com a santidade de vida e as fadigas apostólicas, glorifiquem incessantemente o Pai que
está nos céus. Amém.
27. CORAÇÃO DULCÍSSIMO de Jesus, que fostes sedento de almas, pelo que, não vos
contentastes em dar-vos todo inteiro por nós, mas deixastes sobre a terra o vosso eterno
sacerdócio pela salvação de todos, tirai do vosso lado aberto ministros santos, que cheios de
verdadeiro zelo conquistem para Vós inúmeras almas. Amém.
28. CORAÇÃO MISERICORDIOSO de Jesus, que dissestes: “A messe é grande, mas os
operários são poucos, pedi, pois ao Senhor da messe que mande operários a sua messe”. Para
obedecer a esse mandamento, nós vos suplicamos ardentemente que vos digneis suscitar
homens apostólicos no mundo inteiro, que ardentes de vosso amor e do zelo pela vossa glória e
pela salvação das almas, sejam dignos representantes vossos, ministros escolhidos, sacerdócio
régio. Por vossa piedade, ó Jesus, concedei à Igreja essa grande graça, sem considerar os nossos
pecados, mas a vossa maior glória. Amém.
29. NÓS VOS RECOMENDAMOS, Senhor Jesus, o Papa, os bispos e todo o clero,
especialmente o bispo da nossa diocese. Mandai sacerdotes numerosos e santos à Igreja e em
nossa comunidade. Nós vos recomendamos nossos familiares, as santas almas do purgatório,
todos os aflitos e os moribundos. Ó Jesus, convertei os pecadores, abençoai a todos, salvai a
todos. Amém.

30. CORAÇÃO DULCÍSSIMO de Jesus, que dissestes para pedir ao Senhor da messe que
mande bons operários a sua messe, nós vos suplicamos: mandai à Santa Igreja os vossos
ministros que, cheios de vosso Espírito, conduzam todas as almas à vida eterna. Senhor da
messe, dignai-vos mandar bons operários a vossa messe. Amém.
31. AMABILÍSSIMO SENHOR JESUS, que a preço de vosso sangue remistes o mundo,
volvei o olhar sobre a humanidade, que ainda jaz, em grande parte, nas trevas do erro e fazei
resplandecer sobre ela a luz da verdade. Multiplicai, Senhor, os Apóstolos do vosso Evangelho,
abençoai, com a vossa graça o seu zelo e as suas fadigas, e todos se convertam a vós, seu
Criador e Redentor. Apressai, ó amantíssimo Salvador, o advento do vosso reino sobre a terra,
atraí ao vosso Coração divino todos os homens, para que todos possam participar da vossa
redenção na felicidade eterna do Paraíso. Amém.

