REZANDO COM OS SANTOS PELAS VOCAÇÕES

SÃO JOSÉ
1. Ó GLORIOSO PATRIARCA SÃO JOSÉ, nós vos veneramos e invocamos como patrono
da santa Igreja. Este título obriga a vossa paterna bondade a prover de santos operários a mística
messe. Jesus, nosso Senhor, condicionou todas as graças à oração dizendo: “Buscai e achareis,
pedi e alcançareis, batei e vos será aberto”, então, glorioso São José, nós vos suplicamos
alcançar para toda a Igreja pastores fiéis, o espírito da Rogação evangélica para se obterem, sem
mais tardar, numerosos e eleitos operários que sejam a consolação do Coração Santíssimo de
Jesus, pastores para os povos, novos salvadores enviados sobre a terra por Jesus como Ele foi
enviado pelo Pai. Providenciai, ó grande santo, para que o mandamento de Cristo não seja
negligenciado pelos fiéis, mas que todos obedeçam com a oração e o jejum. Pela vossa poderosa
intercessão, ó grande santo, o espírito da Rogação evangélica se difunda por toda a Igreja e em
todo o mundo, a fim de que as nuvens chovam os justos e a terra germine os salvadores das
almas. Amém.

2. SÃO JOSÉ, ESPOSO DE MARIA e guarda paterno de Cristo, sois para nós modelo de
obediência, de prontidão, de coragem silenciosa e operante. Ensinai-nos a virtude interior da
qual sois mestre. Vós, que sois o Patrono da Igreja Católica intercedei para que no mundo,
jamais faltem verdadeiros Pastores do povo de Deus, que escolham servir os irmãos em
fervorosa atividade, como servistes dignamente ao Cristo Senhor e à Virgem Mãe. Protegei as
vocações, para que a comunidade cristã seja sempre guiada por pastores sábios e generosos.
Amém.

3. SÃO JOSÉ, HOMEM JUSTO e modelo para todos os fieis, a vós, Deus providente e bom,
confiou o início da nossa redenção. Enquanto honramos a grandeza das vossas virtudes e da
vossa missão, vos pedimos que intercedais junto ao Pai, para que a Igreja alcance a graça de
numerosas e santas vocações; para que não diminua em nosso meio, a presença de pastores
santos, de virgens consagradas ao serviço dos irmãos, de missionários fervorosos que anunciem
o Evangelho, de jovens empenhados no serviço do bem. A vossa intercessão, ó glorioso São
José, alcance para a Igreja novos apóstolos, para que entre todos os povos Deus seja glorificado,
e seja levada avante a obra da salvação em Nome de Cristo Senhor. Amém.

4. Ó GLORIOSO SÃO JOSÉ, servo fiel e sábio, que o Senhor colocou como cabeça da sua
família, o mundo está dilacerado por divisões e discórdias. Vinde em nosso auxílio e alcançai,
com a vossa intercessão, que a Igreja saiba cooperar com fidelidade para a salvação do mundo.
Fazei que todos os homens, mediante a ação pastoral da Igreja, conservem a unidade no vínculo
da paz. Não faltem os pastores necessários que continuem a obra da salvação. E obtende, para
todos que escolhem seguir Cristo, o dom da perseverança no dom de si. Vinde, ó glorioso santo,
em ajuda da Igreja, e atendei às súplicas daqueles que vos invocam. Amém.

5. Ó GLORIOSO SÃO JOSÉ, no plano de salvação do Pai, vós fostes escolhido como esposo
de Maria, Mãe de Cristo; continuai do céu o vosso atencioso cuidado para com a santa Igreja,
que vos venera como protetor. Intercedei por nós junto do Pai para que se multipliquem os
pastores para o povo cristão, e que sejam incansáveis no serviço aos irmãos. Vós, homem justo
e fiel, rogai para que o Senhor cumule de misericórdia e de santidade os ministros da Igreja, de
modo que hoje e sempre ela se torne perfeita no amor e possa gozar de uma juventude perene.
Amém.

6. Ó PATRONO universal da santa Igreja, glorioso patriarca São José, dignai-vos alcançar do
Coração Sacratíssimo de Jesus os bons evangélicos operários para a sua messe. Esta graça vos
pedimos por amor do vosso Filho adotivo, Jesus, por amor à Imaculada Maria vossa esposa,
atendei-nos e alcançai bons e santos ministros do Senhor para todas as cidades, se assim Deus
o quiser. Amém.
7. O GLORIOSO PATRIARCA SÃO JOSÉ, confiantes no vosso imenso poder e bondade,
vimos aos vossos pés. A vós, que sois o patrono universal da santa Igreja pedimos a graça
inestimável dos bons operários evangélicos. Eis a mística Esposa do vosso Filho Jesus, que
chora e suspira porque as almas perecem, porque seus filhos são conduzidos à ruína eterna. Ó
santo patriarca, apresentai a vossa poderosa intercessão à divina presença para que a graça
triunfadora do Coração de Jesus multiplique sobre a terra as santas vocações, e seja enriquecido
o Santuário com grande número de ministros eleitos, de sacerdotes fiéis que ajam segundo a
vontade do Pai. Se os povos não merecem essa graça, apresentai ao Senhor os vossos
merecimentos e fazei que clamem misericórdia pela Igreja e todas as nações. Apresentai a Jesus,
nosso Senhor, a fidelidade com que o servistes, o amor com que o amastes, as fadigas, os
temores, os sofrimentos que por Ele vós suportastes. Apresentai-lhe as vossas singulares
virtudes, e, especialmente, as virtudes da vossa Imaculada Esposa Maria. Pedi, não cesseis de
pedir, até que a terra toda esteja cheia de ministros eleitos do sumo e eterno Sacerdote. Nada se
nega no céu às vossas orações; nós, portanto, confiamos que nos alcançareis essa grande
misericórdia. Se em todas as épocas a Divina Providência suscitou homens apostólicos para a
glória divina e a salvação das almas, como não se renovará sobre a terra aquela divina
misericórdia, quando vós, que sois o Patrono universal da santa Igreja, pedirdes ao Senhor da
mística messe, Jesus, para que envie operários a Sua messe? Vede como perecem as almas;
apressai-vos, ó santo Patriarca, alcançai-nos essa inefável graça, a fim de que o Coração
Sacratíssimo de Jesus seja infinitamente consolado com a saúde de todas as almas, para a
destruição do reino do pecado, pelo florescer de toda virtude em todos os eleitos. Amém.

8. FIEL EDUCADOR DE JESUS, São José, que sendo justo e obediente foste chamado a
colaborar na realização dos grandes mistérios de Deus. Animados pelo teu exemplo e confiando
na tua intercessão, pedimos o surgimento de muitos corações generosos. Nossas famílias
precisam de pais comprometidos com a própria missão e nossas escolas, de educadores
autenticamente cristãos. Todos nós somos chamados a viver com coerência os ensinamentos de
Jesus. Confiamos em teu auxílio, São José. Amém.

SANTO ANTÔNIO
1. Ó GLORIOSO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, que fostes uma chama viva de fé, de
caridade e de zelo; vós consumastes a vida pela salvação das almas e pela glória de Deus. Só na
eternidade saberemos quanto ardia o vosso coração, para recolher a messe nos celeiros do céu.
Só na eternidade saberemos com que empenho de amor respondestes ao mandamento do divino
zelo do Coração de Jesus: “Pedi pois ao Senhor da messe que envie operários a Sua messe”.
Com grande confiança colocamo-nos diante de vós, para suplicar-vos humilde e fervorosamente
que queirais suplicar da Santíssima Trindade e dos Corações de Jesus e de Maria o espírito da
oração evangélica para obter bons operários à santa Igreja. Se as almas, mesmo as mais
fervorosas, estão como que adormecidas, sonolentas ou superficialmente aplicadas nesta
importante oração, vós, que sois o santo dos milagres, alcançai-nos dos Corações de Jesus e de
Maria este grande milagre: o olhar interior de cada alma amante e especialmente daquelas às
quais foram confiados os interesses do Coração Sacratíssimo de Jesus; voltem a atenção para a
insistência do mandamento divino e todos os corações despertem e se encham do zelo por esta
Rogação evangélica, e da plenitude do coração ressoe e se propague, na Igreja e em todo o
mundo a eficaz oração para obter bons operários para a divina messe do Senhor. Amém.

2. Ó GLORIOSO SANTO ANTONIO DE PÁDUA, intercedei por nós, para que ressoe a
poderosa voz divina que chama ao sacerdócio os jovens bem dispostos e preparados pela graça
de Deus. Fazei que todos aqueles que escolheram o bem dos outros como próprio, se tornem
operários eleitos, segundo o Coração de Jesus. Ó grande santo dos milagres, coroai todo ato de
salvação que realizastes com prodígios espirituais e temporais, coroai-a com a propagação
universal deste espírito de oração, para que nenhum obstáculo oponha-se à bondade divina e se
multipliquem sobre a terra os apóstolos, os santos e santas e, graças ao ministério deles, seja
destruído o reino de satanás. Que o príncipe deste mundo seja expulso, e todas as almas sejam
conquistadas pelo Coração Santíssimo de Jesus que vive e reina nos séculos dos séculos.
Amém.
3. Ó GLORIOSO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, na vossa breve existência, quisestes
configurar a vossa vida a Cristo, eterno Sacerdote e com o vosso empenho de ciência e de
doutrina cooperastes para edificar todo o corpo da Igreja. Enquanto lembramos a vossa fé
luminosa, a viva caridade, a doação generosa, a fidelidade de diligente dispensador de muitos
bens, vos pedimos: fazei que a comunidade cristã encontre sempre em seus pastores, a palavra
da verdade e o sinal do amor de Deus. Obtende, com a vossa gloriosa intercessão, sacerdotes
numerosos e santos para a Igreja, homens fiéis e justos, que ajam segundo o Coração de Jesus e
para o bem dos irmãos. Amém.
4. Ó GLORIOSO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, insigne mestre de vida e sábio defensor
da palavra do Evangelho. Olhai para a Igreja, mestra da verdade, com a vossa proteção, e fazei
que não faltem pastores santos e sábios que sejam sal da terra e luz do mundo. Nós vos pedimos
para a Igreja o grande dom de sacerdotes que nos ajudem a ser fiéis à verdade divina; que
saibam guardar com fidelidade as verdades reveladas; homens que brilhem de vivo fulgor,
iluminando a humanidade e conduzindo-a a glória do Pai. Vinde em nosso socorro e atendei a
nossa súplica. Amém.

SANTOS APÓSTOLOS
1. Ó GLORIOSOS APÓSTOLOS, a quem Jesus disse as palavras divinas: “Rogai ao Senhor
da messe para que envie operários a sua messe”, nós, confiantes, nos dirigimos a vós para pedir
que multipliqueis a vossa oração a fim de que o Coração Santíssimo de Jesus se digne conceder
à santa Igreja a misericórdia das misericórdias: o grande dom dos bons operários na mística
messe. Vede, ó santos Apóstolos, como Igreja a vós confiada pelo Divino Fundador, e que vós
plantastes com as vossas fadigas, com os vossos generosos sacrifícios, com a vossa pregação,
com as vossas fervorosas orações, com vossos sofrimentos e o derramamento do vosso sangue,
está oprimida e deserta por falta de bons operários evangélicos! Vede quantas imensas regiões
estão ainda privadas da fé, quantas cidades católicas estão cheias de erros e perversão. Ó santos
Apóstolos, agora que vos encontrais diante do trono de Deus, suplicai para a Igreja legiões de
bons ministros do santuário, cheios do Espírito Santo, inflamados pelo fogo da caridade,
devorados de zelo pela glória divina e pela salvação das almas, fortes e constantes no apostolado
e no sacrifício; operários eleitos que destruam e arranquem, plantem e construam, e tornem
Jesus Cristo conhecido e amado por todas as criaturas, tanto quanto Ele merece. Amém.
2. Ó SANTOS APÓSTOLOS, nós vos suplicamos que alcanceis para a santa Igreja o dom de
evangélicos operários. Nós vos pedimos essa graça por amor daquele adorável Jesus que vos
escolheu entre mil, pela dulcíssima caridade com que vos instruiu e vos suportou, pelos méritos
da sua dolorosa paixão e morte, pela alegria com que vos cumulou aparecendo-vos ressuscitado;
pelo Espírito Santo divino que enviou sobre vós, pela graça especialíssima com que vos
protegeu, vos iluminou, vos apoiou e guiou em todo o vosso ministério apostólico. Lembrai-vos
daquele divino mandamento que vos entregou dizendo: “A messe é verdadeiramente grande,
mas os operários são poucos; rogai, pois ao Senhor da messe para que envie bons operários a
sua messe”. Executai do céu, a esse divino mandamento, rezando para que a divina misericórdia
conceda a todos os povos, apesar de todo desmerecimento humano, abundância de santos
operários evangélicos, para que, propagada a fé, combatido o erro, destruído o reino de Satanás,
edificado o Reino de Deus, a Igreja de Jesus Cristo triunfe no mundo inteiro, e não haja senão
um só rebanho e um só Pastor. Amém.

