REZANDO COM MARIA PELAS VOCAÇÕES
1. Ó MARIA, corredentora de nossas almas, salvai-nos pois estamos em perigo, apressai-vos e manda bons operários
para a santa Igreja. De vós esperamos essa graça sublime! Nós vo-la pedimos ardentemente, com lamentos
indescritíveis, com todo o clamor da mente e do espírito. Não vos pedimos os bens da terra, não pedimos boas
colheitas nem a prosperidade de nossos bens; tudo isto entregamos à vossa materna caridade. Um só é o nosso
interesse, uma só é a preocupação de nosso coração: glorificai o vosso divino Filho e salvai-nos, alcançando santos
sacerdotes entre os povos. A quem mais, se não a vós, havemos de recorrer por tão grande graça? Vós com vossos
lamentos de rolinha, chamastes Deus do céu a terra, destes o Salvador aos homens, destes os representantes do sumo
Deus, os salvadores das almas, isto é, os bons sacerdotes. Alcançai-nos esta graça tão bela e tão grande: não no-la
negueis, santa Mãe. Basta que o queirais, e nada vos negará o vosso Filho unigênito. Amém.

2. CORAÇÃO DULCÍSSIMO DE MARIA, a vós que sois um mar imenso de misericórdia, nós recorremos para
implorar a maior de todas as misericórdias de que necessita a santa Igreja, todos os povos, e todas as cidades. Nós vos
pedimos bons operários do Evangelho para a mística messe do vosso divino Filho. Vede, ó santa Mãe, como se
perdem tantas pessoas porque não há quem as salve. Vede, ó Mãe piedosa, como inocentes naufragam porque faltam
bons operários que cultivem os tenros brotos. Que se comova, ó Maria, a vossa materna caridade diante da nossa
necessidade. Fazei valer, ó poderosa Mediadora, a vossa eficaz intercessão diante do Sumo Deus, para que se digne
enviar, sem demora, bons e santos operários à mística messe. Amém.

3. Ó MARIA, Rainha dos Apóstolos, por vossa intercessão surgiu cada vocação. Vós sempre provestes todas as
necessidades da santa Igreja, suscitando no tempo oportuno, bons ministros do Santuário. Continuai a assistir-nos
porque a mística esposa de vosso Filho geme e suspira pela falta de bons ministros do Santuário. Atendei-nos, santa
Mãe, apressai-vos: suscitai bons operários à santa Igreja. Ó Mãe da Sabedoria incriada, suscitai ministros sábios que
ensinem os povos. Ó bela Aurora, que gerastes o Sol de eterna justiça, reacendei a mística lâmpada e fazei
resplandecer por toda parte a luz do mundo que são os bons sacerdotes. Ó Coredentora do mundo, mandai numerosos
ministros do santuário para a salvação dos povos. Amém.

4. Ó VIRGEM SANTA, a vós que sois a mediadora de todas as graças divinas, nós pedimos a graça, o benefício que
contém todos os outros, a misericórdia de todas as misericórdias: suscitai bons evangélicos operários à santa Igreja.
Este dom é digno da vossa maternal bondade. Lembrai-vos da palavra do vosso Filho adorável quando disse: “Rogai
ao Senhor da messe para que envie operários para a sua messe”. Conservastes no coração todas as palavras do vosso
Filho Jesus, e começastes desde então a pedir para que o Senhor da messe mandasse os bons operários na sua messe.
Alcançastes a graça do ministério para os apóstolos e para os confessores. Mãe santa, provestes em todos os tempos a
Igreja, de homens apostólicos e santos, empenhados e ardentes de zelo e de caridade. Vede a triste condição em que se
encontram tantos povos e tantas nações por falta de bons operários evangélicos. Ó Mãe poderosa, nós vos suplicamos,
com as palavras de vosso divino Filho: “Rogai ao Senhor da messe para que envie operários a sua messe”. Ó Mãe,
pedi por nós e alcançai para todos os povos, cidades e regiões, sacerdotes eleitos que com todos os meios eficazes da
graça, da doutrina, do sacrifício e da palavra conquistem os povos à verdade e a todos conduzam à vida eterna. Amém.

5. Ó MÃE SANTA, apressai-vos em suscitar na Igreja os bons operários. Apressai-vos com aquela mesma rapidez
com que fostes à casa de Isabel para levar Jesus e todas as graças. Apressai-vos em visitar a nossa comunidade e
enriquecê-la de bons operários, que levem Jesus a todos os corações e propaguem o seu reino em todo o mundo.
Amém.

6. Ó VIRGEM SANTÍSSIMA, recorremos a vós para implorar uma grande graça para todos os povos da terra: vos
pedimos operários do Evangelho. Vós, ó Mãe, sois a Rainha dos apóstolos. Alcançastes para eles a graça do
ministério; da vossa intercessão veio cada vocação. Também hoje, alcançai, para a Igreja e para o mundo inteiro,
numerosos e eleitos sacerdotes, homens apostólicos e santos, almas ardentes de zelo e de caridade. Lembrai-vos do
mandamento de Jesus vosso Filho quando disse: “Rogai ao Senhor da Messe para que envie operários a Sua messe”.
Atendei-nos, ó Mãe, para a consolação do Coração Santíssimo de Jesus. Amém.

7. MARIA, mãe de misericórdia, compadecei-vos ao ouvir a nossa oração: vede o coração de tantos jovens famintos
do Pão da Vida e não há quem o reparta com eles. Apressai-vos, enviai sacerdotes para a Igreja. Vede, ó Mãe
piedosíssima, como tantos jovens correm de um perigo a outro por falta de instrução evangélica. Apressai-vos em
enviar os ministros eleitos. Suplicai à Santíssima Trindade, para que se digne suscitar logo homens santos, apóstolos
para os tempos atuais. Protegei com materno cuidado a cada um de nós para que nos tornemos humildes, simples e
puros como lírios, para alegrar a Jesus, Sumo Bem e ao vosso materno Coração, e passarmos à Jerusalém celeste por
toda a eternidade. Amém.

8. NÓS VOS PEDIMOS, Virgem santíssima: lembrai-vos daquilo que disse o vosso Filho Jesus aos seus apóstolos
quando caminhava pelas estradas da Samaria: “Elevai vossos olhos e vede os campos que já lourejam para a messe”.
Eis, ó santíssima Virgem: a messe é abundante em toda a Igreja, mas poucos são os operários. Pedi, portanto, ao Sumo
Bem Jesus que envie os bons operários a sua messe. Nós vos apresentamos, ó Mãe, todos os clérigos, os candidatos ao
sacerdócio. Tornai-os bons e incansáveis operários, fazei-os crescer sempre nas virtudes sacerdotais, especialmente no
espírito de oração, no desapego do mundo, no ardente amor por Jesus Cristo e para convosco e no santo zelo pela
divina gloria e pela salvação das almas. Amém.

9. IMACULADA MÃE DE DEUS, vós que conservastes em vosso coração materno todas as palavras do vosso
Filho, não vos esquecestes certamente, de conservar este sublime mandamento que brotou do zelo do Coração
Sacratíssimo de Jesus: “Rogai pois ao Senhor da messe que envie operários a Sua messe”. Nós vos agradecemos,
porque vos dignastes revelar aos pequenos esse divino mandamento escondido no vosso coração e vos fizestes serva
dos pobres para espalhá-lo no mundo e chamar sobre ele a atenção da Igreja. Ó Mãe, acendei, nos nossos corações,
em todas as almas, especialmente nos jovens, o amor divino que levou Jesus a proferir aquele grande mandamento.
Fazei que todos os jovens, especialmente os chamados ao sacerdócio, se tornem bons e santos operários na vinha do
Senhor, e com a santidade de vida, ganhem para o Coração de Jesus inúmeras almas e todos, depois de termos
acolhido o vosso divino Filho como Caminho, Verdade e Vida, possamos invocar-vos como vida, doçura e esperança
nossa. Amém.

10. Ó MARIA, Rainha do céu e da terra, todas as graças vêm das vossas mãos, especialmente a graça das graças: os
bons operários evangélicos. Vós, que guardastes no coração todas as palavras do vosso Filho, conservastes também o
mandamento do Rogate. Fazei, ó Mãe, que o espírito desta oração inflame toda a Igreja, do Papa ao último ministro.
Inflame todos os corações das almas consagradas, amantes de Jesus, dos contemplativos e de todos os homens de boa
vontade. Iluminai as suas mentes, Mãe da luz, para que compreendam toda a importância deste divino mandamento, e
elevem, sem cessar, orações para obter da infinita bondade divina santas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada.
Intercedei por nós, ó Mãe, para que com o triunfo do Rogate de vosso Filho, a Igreja seja enriquecida com o tesouro
inestimável de numerosos e santos operários para a edificação do Reino de Deus sobre a terra, para a santificação e a
salvação de todas as almas. Amém.

11. VIRGEM SANTISSIMA, que conservastes no vosso Coração Imaculado o divino mandamento de Jesus: “Rogai
ao Senhor da messe que envie operários a Sua messe”, e suscitastes todas as vocações sacerdotais e apostólicas que
floresceram na Igreja em todos os tempos, nós vos pedimos este espírito de oração e que apresenteis as súplicas que
elevamos ao Senhor da messe, para que se digne enviar ao mundo, abundância de operários santos, para a sua maior
glória e pela salvação das almas. Amém.

12. Ó MARIA, o futuro da igreja depende da presença de almas generosas, capazes de dizer “Sim” a Deus, como vós
fizestes no momento da Anunciação. Por vosso exemplo, Mãe da Igreja, cuja vida foi inteiramente acolhimento e dom,
suscitai no coração de muitos jovens, o desejo de colocar a própria existência a serviço do Amor feito homem para
salvar a humanidade. Amém.

13. VIRGEM MARIA, és bendita entre todas as criaturas, porque ouvistes a Palavra de Deus e vos tornastes a Mãe
do Senhor Jesus. Recomendamo-vos, Mãe da Igreja, os ministros do vosso Filho, as pessoas consagradas que
acolheram o chamado a serviço dele e dos irmãos. Animai-lhes os ardentes desejos apostólicos, sustentai-lhes a
fidelidade, inspirai-lhes desejo de santidade, acompanhai sua generosa vocação eclesial. Amém.

14. Ó MARIA, RAINHA DOS APÓSTOLOS, ajudai-nos a cultivar e formar grande número de vocações para o
Reino do vosso Filho. Amparai os seminaristas e padres, religiosos, religiosas e leigos. A missão de Cristo deve
continuar. O Evangelho precisa ser anunciado e recebido por todos. Que os jovens sintam-se atraídos e animados pelo
espírito missionário. Despertai corações generosos, capazes de se consagrarem inteiramente ao serviço de Deus e dos
irmãos, mediante o apostolado do testemunho, da palavra, da oração, da imprensa, do cinema, do rádio, da televisão e
de todos os meios de comunicação social. Escutai nossa prece, ó Mãe, mestra e Rainha, e rogai a Deus por nós.
Amém.
15. Ó MARIA, Mãe de Deus e Rainha do clero, com amparo maternal protegei a todos aqueles que tendo abandonado
tudo, preparam-se nos seminários para a nobre missão de mensageiros do Evangelho, sacerdotes do Senhor. Fazei com
que eles, dia a dia, mais e mais se enriqueçam da graça de Deus, penhor de eficaz ministério, no futuro apostolado.
Despertai também nos corações dos meninos, dos adolescentes e dos jovens o entusiasmo sobrenatural por tudo o que
é do alto, tudo o que é de Deus. Amém.
16. Ó MARIA, a ti confiamos o apostolado dos leigos, o ministério dos sacerdotes, o testemunho dos religiosos e
religiosas. A ti pedimos para que a vocação sacerdotal e religiosa seja amplamente ouvida e seguida, para a glória de
Deus e a vitalidade da Igreja. A nova primavera de vocações, o seu aumento em toda a Igreja, seja uma conquista
particular da tua presença materna no ministério de Cristo, nos nossos tempos, e no ministério da Igreja sobre toda a
terra. Amém.
17. VIRGEM IMACULADA, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe da Igreja, vê quanto é grande a messe, e intercede
junto ao Senhor para que venha infundir fome de santidade em todo o povo de Deus. Concede abundantes vocações de
sacerdotes, religiosos e religiosas, fortes na fé e zelosos dispensadores dos mistérios de Deus. Ó Mãe, suscita nas
novas gerações a disponibilidade ao serviço exclusivo de Deus. Implora para nós, numerosas vocações locais ao
sacerdócio e à Vida Consagrada. Ó Mãe, fortalece a fé de todos os nossos irmãos e irmãs do laicato, para que em todos
os setores da vida social, profissional, cultural e política, atuem conforme a Verdade e a Lei que teu Filho proclamou
para a humanidade, a fim de que todos sejam conduzidos à salvação eterna e a vida na terra se torne mais humana e
mais digna das pessoas. Amém.

18. SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA, fostes prometida no paraíso aos nossos primeiros pais, como a Mãe do
Salvador do mundo. Chegando à plenitude dos tempos, na virgindade concebestes o Filho de Deus, na pobreza, o
gerastes e educastes, na obediência o levastes para o Egito e Nazaré e o acompanhastes até a morte na Cruz. Fazei que
tudo o que fostes outrora para Cristo e para o mundo, sejam hoje os Religiosos e as Religiosas ao viverem como vós,
os Conselhos Evangélicos. Por isso, Virgem Santíssima, alcançai-nos de Deus esta graça: que muitos jovens sigam
generosos, vosso exemplo, imitando aquela forma de vida que levastes com Jesus, vosso Filho. Que em sua virgindade
consagrada se tornem fecundos na santificação do mundo; em sua pobreza Evangélica, distribuam com abundância os
tesouros de Deus e do Evangelho e em sua obediência Apostólica, realizem a vossa vontade, irradiando a todos a
alegria da liberdade dos filhos de Deus. Virgem Santíssima, medianeira de todas as graças, tudo alcançais do Coração
do Pai, porque sempre pedis por intermédio de vosso Filho. Por isso, a Vós confiamos o cuidado de implorar
incessantemente mais vocações para e Vida Consagrada. Amém.
19. MARIA, Ó MÃE SANTA, és a Mãe da messe e te convidamos para visitar-nos. Vem com a mesma ternura e
interesse com que foste à casa de tua prima Isabel, levando teu Filho no ventre. Vem cativar nossos jovens,
despertando-os para uma vida de total entrega à messe mais sofrida e abandonada. Vem, ó Mãe Santa, visitar nossas
famílias, nossas comunidades e a Igreja, enriquecendo-as de bons operários do Evangelho, que levem Jesus a todos os
corações. Amém.
20. VIRGEM FIEL, tu és bendita entre todas as criaturas, porque escutaste a palavra de Deus e te tornaste a Mãe do
Senhor Jesus. Pedimos-te, ó Maria, Mãe da Igreja, os ministros do teu Filho, para que todos escutem o chamado de
Jesus e se coloquem a serviço de Deus e dos irmãos. Anima-os na missão apostólica, sustenta-os na fidelidade, inspira
neles o desejo pela santidade, acompanha-os na generosa vocação eclesial. Amém.
21. Ó VIRGEM SANTÍSSIMA, tu tens nas mãos o Coração Santíssimo de Jesus. Abre, portanto, esse infinito
tesouro e dá-nos as santas vocações. Tu que tens nas mãos a chave do coração da humanidade, envia o sopro
suavíssimo do Espírito Santo aos corações simples, às pessoas bem dispostas, chamando-as ao seguimento de Jesus,
Sumo Sacerdote. Apressa-te, Santa Mãe, do mesmo modo com que foste à casa de Isabel para levar-lhe Jesus e todas
as graças. Visita depressa a Igreja para enriquecê-la com bons operários do Evangelho, que levem Jesus a todos os
corações, que arrebanhem para Ele toda a humanidade. Amém.
22. VIRGEM MARIA, Senhora das dores, mulher forte e terna, olha por nós na estrada da vida. Em teu regaço de
amor, acolhe nossos passos em busca de caminhos novos, onde o sofrimento e a cruz possam ser transformados em
alegria e luz! Abraça a juventude e desperta em seu meio vocações religiosas, leigas e sacerdotais comprometidas com
a verdade e a justiça. Volta nosso olhar para os excluídos e desperta nossa solidariedade profética. Ensina-nos que a
vida é serviço, doação e entrega do próprio coração. Dá-nos a tua coragem para acolher de coração aberto a Palavra
de Jesus que nos chama e nos envia como “sal e luz” para toda a Igreja. Mãe das Dores e Mãe da Igreja, sustenta-nos
quando sofremos ou quando o medo nos faz desviar do caminho de Jesus. E assim possamos assumir com alegria a
vontade do Pai. Amém.
23. Ó MARIA, mãe de Deus e mãe da Igreja, nós cremos que ocupais um lugar singular na história da salvação e que
sois mestra e guia das famílias. Com alegria contemplamos e queremos imitar vossa fé e disponibilidade ao Senhor e
ao seu projeto de amor, a gratidão pelas grandes coisas feitas pelo Pai, a caridade apostólica e a fidelidade na hora da
cruz. A vós nos confiamos com amor de filhos. Imaculada, vós nos educais para a plenitude do dom de nós mesmos;
nos infundis coragem e confiança no serviço do povo de Deus. Vos suplicamos, ó Virgem Santa, que continueis com a
vossa proteção sobre cada um de nós e cada um dos grupos nascidos do carisma de Santo Aníbal Maria, sobre toda a
Família Rogacionista e sobre os jovens que nos confiais. Amém.
24. MARIA, MÃE E MESTRA, multiplicai as vocações sacerdotais, diaconais e religiosas. Que elas sejam focos de
luz e calor para o mundo. Na oração, na penitência e no sacrifício, nas atividades apostólicas, elas são o sal da terra,
consolando os que sofrem, orientando e infundindo coragem, testemunhando o Reino de Deus a todos. Maria,

alcançai-lhes a graça de uma fidelidade dinâmica ao chamado de Deus, de uma contínua renovação para que todos
possam crescer em Cristo. Mãe dos sacerdotes e diáconos, modelo e rainha dos religiosos e religiosas, concedei-nos
partilhar a vossa alegria e a vossa glória no céu. Amém.
25. Ó MÃE QUERIDA, sabemos quantas bênçãos do Pai têm vindo através de vossa bondade. Sentimos tristeza ao
ver tantos irmãos e irmãs que padecem a ausência de valores cristãos, comunidades sem líderes e famílias
desestruturadas. Fazei, pois, que muitas pessoas se coloquem a serviço do vosso Filho Jesus, assumindo sua missão
salvadora na Igreja. Dai-nos educadores sábios, que amem os jovens e os ajudem a crescer, guiando-os ao encontro da
Verdade, que os torna livres e felizes. Amém.
26. Ó MARIA, MÃE DE JESUS, ouvi a nossa prece: rogai conosco ao Senhor da messe para que mande operários
para a Sua messe. Como Mãe dedicada, pedi a vosso Filho que envie apóstolos leigos, religiosos e religiosas, diáconos
e sacerdotes, para trabalharem na evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Pedi
também, Mãe querida, por nós: que possamos viver sempre unidos, como discípulos dedicados, servidores destemidos
e seguidores autênticos do vosso Filho Jesus. Amém.

