Rezando pelas Vocações com nossos Pontífices
1. Ó JESUS, Pastor Divino, que chamastes os Apóstolos para fazê-los pescadores de homens,
atraí para Vós ainda hoje, pessoas ardentes e generosas para torná-las vossas seguidoras e
vossos ministros; tornai-as participantes de vossa sede universal de redenção, para a qual
renovais sobre os altares o vosso Sacrifício. Vós, ó Senhor, “sempre vivo a interceder por nós”
(Hb 7,25), descortinai diante delas os horizontes do mundo inteiro, onde a silenciosa súplica de
tantos irmãos e irmãs pede a luz da verdade e calor do amor; a fim de que, respondendo ao
vosso chamado, prolonguem aqui na terra a vossa missão, edifiquem o Vosso Corpo Místico
que é a Igreja, e sejam “sal da terra” e “luz do mundo” (Mt 5, 13). Estendei, Senhor, o vosso
amoroso chamado também a muitas mulheres generosas e dóceis, e infundi nelas a ânsia da
perfeição evangélica e a dedicação ao serviço da Igreja e dos irmãos necessitados de assistência
e de caridade. Amém! (Paulo VI – 1964)
2. NÓS VOS PEDIMOS SENHOR, que continueis a abençoar e a enriquecer a Vossa Igreja
com o dom das vocações. Nós vos pedimos que muitos sejam aqueles que queiram acolher a
vossa voz e possam continuar a alegrar a Igreja com a generosidade e a fidelidade das suas
respostas. Assim seja! (Paulo VI – 1976)
3. ILUMINADOS e encorajados pela vossa Palavra, nós vos pedimos, Senhor, por aqueles que
vivem o vosso chamado: bispos, presbíteros e diáconos; e de igual modo pelos consagrados
religiosos, irmãos e irmãs; e ainda pelos missionários e leigos generosos que atuam nos
ministérios instituídos ou reconhecidos pela santa Igreja. Amparai-os nas dificuldades,
confortai-os nos sofrimentos, assisti-os na solidão, protegei-os na perseguição e confirmai-os na
fidelidade! Nós vos pedimos, Senhor, por aqueles que querem responder ao vosso chamado, ou
se preparam para seguir-vos. Que a vossa Palavra os ilumine, vosso exemplo os conquiste e a
vossa graça os guie à meta das Ordens sacras, dos votos religiosos ou do mandato missionário.
Que para todos eles, Senhor, a vossa Palavra seja guia e sustentáculo para que saibam orientar,
aconselhar e amparar os irmãos com aquela força de convicção e de amor que só vós possuís e
podeis comunicar. (Paulo VI – 1978)
4. SENHOR JESUS, Bom Pastor que destes a vossa vida para que todos tenham a vida,
concedei a nós, comunidade cristã espalhada por todo o mundo, a abundância da vossa vida, e
tornai-nos capazes de testemunhá-la e comunica-la aos outros. Senhor Jesus, dai a abundância
da vossa vida a todas as pessoas consagradas para o serviço da Igreja: tornai-as felizes na
doação, incansáveis no ministério e generosas no sacrifício; e que o seu exemplo abra outros
corações para ouvirem e seguirem o vosso chamado. Senhor Jesus, dai a abundância de vossa
vida às famílias cristãs, para que sejam fervorosas na fé e no serviço eclesial, favorecendo, desse
modo, o surgimento e o desenvolvimento de novas vocações consagradas. Senhor Jesus, dai a
abundância da vossa vida a todas as pessoas, especialmente aos jovens, e chamai-os para o
vosso serviço; iluminai-os nas suas opções, ajudai-os nas dificuldades, amparai-os na fidelidade,
tornai-os disponíveis e corajosos para darem a própria vida, segundo o vosso exemplo, para que
outros tenham a vida. (João Paulo II – 1982)

5. SENHOR JESUS, ouvi as nossas súplicas:
• mediante o vosso Espírito, renovai a vossa Igreja, a fim de que proporcione ao mundo
os frutos da vossa Redenção;
• mediante o vosso Espírito, fortificai nos bons propósitos, aqueles que dedicaram sua
vida à Igreja: presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, missionários demais formas
de vida consagrada; Vós que os chamastes para o vosso serviço, tornai-os cooperadores
perfeitos da vossa obra de salvação;
• mediante o vosso Espírito, multiplicai os chamados para o vosso serviço; Vós que ledes
nos corações e sabeis que muitos estão dispostos a seguir-vos, concedei aos jovens a
generosidade necessária para acolherem o vosso chamado, a energia para aceitarem as
renúncias que ele exige e a alegria de carregarem a cruz da sua escolha;
• vos pedimos, e ao mesmo tempo à Vossa Santíssima Mãe, que esteve junto de Vós na
hora do Sacrifício Redentor, para que muitos dentre nós tenham a coragem, humildade,
fidelidade e amor para responder SIM, como Ela respondeu quando foi chamada a
colaborar convosco na missão de salvação universal. Assim seja! (João Paulo II – 1983)
6. Ó JESUS, BOM PASTOR, acolhe o nosso louvor e o nosso humilde agradecimento por
todas as vocações que, mediante o teu Espírito, concedes continuamente à Igreja. Assiste os
bispos, os presbíteros, os missionários e todas as pessoas consagradas: faz que deem exemplo de
vida verdadeiramente evangélica. Torna fortes e perseverantes na sua decisão aqueles que se
preparam para o sagrado ministério e para a vida consagrada. Multiplica os operários do
Evangelho para anunciar o teu nome a todas as gentes. Guarda todos os jovens das nossas
famílias e das nossas comunidades: concede-lhes prontidão e generosidade em seguir-te. Dirige
também hoje o teu olhar sobre eles e chama-os. Concede a todos os chamados a força de
abandonar tudo para escolher só a ti que és o Amor. Perdoa a falta de correspondência e a
infidelidade daqueles que escolheste. Ouve, ó Cristo, as nossas preces, por intercessão de Maria
Santíssima, tua Mãe e Rainha dos Apóstolos. Ela, tendo acreditado e respondido
generosamente, foi a causa da nossa alegria, acompanha com a sua presença e o seu exemplo
aqueles que chamas ao serviço total do teu Reino. Amém. (João Paulo II – 1984)
7. DEUS, NOSSO PAI, nós te confiamos os jovens do mundo com os seus problemas, aspirações
e esperanças. Fixa sobre eles o teu olhar de amor e torna-os agentes de paz e construtores da
civilização do amor. Chama-os a seguirem Jesus, teu Filho. Faze-lhes compreender que vale a
pena dar inteiramente a vida por ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na
resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de
Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na tua Palavra e estão se preparando para as Ordens sagradas,
para a profissão dos conselhos evangélicos, para o serviço missionário. Ajuda-os a compreender
que teu chamado é sempre atual e urgente. Amém. (João Paulo II – 1985)
8. Ó JESUS, BOM PASTOR, suscita em todas as comunidades paroquiais sacerdotes e
diáconos, religiosos e religiosas, leigos consagrados e missionários, segundo as necessidades de
todo o mundo que amas e queres salvar. Confiamos-te de modo particular a nossa comunidade:
cria em nós o clima espiritual dos primeiros cristãos para que possamos ser um cenáculo de oração
na recepção amorosa do Espírito Santo e dos seus dons. Assiste os nossos pastores e todas as
pessoas consagradas. Guia os passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamado e se

preparam para as Ordens sagradas ou a Profissão dos conselhos evangélicos. Dirige o teu olhar de
amor para tantos jovens bem dispostos e convida-os a te seguir. Ajuda-os a compreender que só
em ti eles podem realizar-se em plenitude. Ao confiar estes grandes desejos de teu coração à
intercessão poderosa de Maria, mãe e modelo de todas as vocações, suplicamos-te que sustentes a
nossa fé, na certeza de que o Pai ouvirá o que tu mesmo nos mandaste pedir. Amém. (João Paulo II –
1986)

9. SENHOR JESUS, que um dia chamaste os primeiros discípulos para fazer deles pescadores
de homens, continua a fazer ressoar também hoje o teu suave convite: “Vem e segue-me!”.
Concede aos jovens a graça de corresponder prontamente à tua voz! Sustém, nos trabalhos
apostólicos os nossos bispos, os sacerdotes e as pessoas consagradas. Dá perseverança aos
seminaristas e a todos aqueles que estão realizando um ideal de vida totalmente consagrada ao
teu serviço. Desperta nas nossas comunidades o empenho missionário. Manda, Senhor,
operários para a tua messe e não permitas que a humanidade se perca por falta de pastores, de
missionários, de pessoas voltadas à causa do Evangelho. Maria, Mãe da Igreja, modelo de tantas
vocações, ajuda-nos a responder “Sim” ao Senhor que nos chama a colaborar no desígnio divino
da salvação. Amém. (João Paulo II – 1987)
10. A TI NOS DIRIGIMOS, Mãe da Igreja. Com o teu SIM abriste a porta à presença de
Cristo no mundo, na história e nas pessoas, acolhendo em humilde silêncio e total
disponibilidade o apelo do Altíssimo. Faz que muitos homens e mulheres saibam ouvir ainda
hoje a voz convidativa do teu Filho: “Segue-me!”. Que encontrem a coragem de deixar suas
famílias, suas ocupações, suas esperanças terrenas e sigam a Cristo no caminho por Ele traçado.
Estende tua mão materna sobre os missionários espalhados por todo o mundo, os religiosos e as
religiosas que assistem os idosos, os doentes, os deficientes, os órfãos; sobre quantos estão
empenhados no ensino; sobre os membros dos institutos seculares, fermentos silenciosos de
boas obras; sobre aqueles que, na clausura, vivem de fé e amor e suplicam a salvação do mundo.
Amém. (João Paulo II – 1988)
11. SENHOR JESUS CRISTO, Pastor das nossas almas, que continuas a chamar com o teu
olhar de amor tantos jovens que vivem as dificuldades do mundo moderno, abre suas mentes
para reconhecerem, entre as muitas vozes que ressoam, a tua voz inconfundível, mansa e
poderosa, que ainda hoje repete: “Vem e segue-me!”. Orienta o entusiasmo da juventude para a
generosidade e torna-a sensível às esperanças dos irmãos que pedem solidariedade e paz,
verdade e amor. Conduz o coração dos jovens na radicalidade evangélica, capaz de revelar ao
homem moderno as imensas riquezas da tua caridade. Chama-os com a tua bondade para atraílos a ti! Prende-os com a tua doçura, para acolhê-los em ti. Envia-os com a tua verdade, para
conservá-los em ti! Amém. (João Paulo II – 1989)
12. Ó ESPÍRITO DE VERDADE, que no Pentecostes vieste ao nosso meio para nos formar na
escola do Verbo Divino, realiza em nós a missão para a qual o Filho te enviou. Enche com tua
presença todos os corações e desperta em muitos jovens o desejo intenso daquilo que é realmente
grande e belo na vida: a perfeição evangélica e a paixão pela salvação do mundo. Sustenta os
“trabalhadores da messe” e dá fecundidade espiritual aos seus esforços no caminho do bem. Torna
completamente livres e puros os nossos corações, e ajuda-nos a viver em plenitude o seguimento

de Cristo, para saborear como teu último dom a alegria que nunca terá fim. Amém. (João Paulo II –
1990)

13. Ó JESUS, Bom Pastor da Igreja, a ti confiamos os nossos catequistas. Sob a guia dos bispos
e dos sacerdotes, saibam conduzir os que lhes são confiados a descobrir o autêntico significado
da vida cristã como vocação, para que, abertos e atentos à tua voz, te sigam generosamente.
Abençoa as nossas paróquias, transforma-as em comunidades vivas, onde a oração e a vida
litúrgica, a atenção cuidadosa e fiel da tua Palavra, a caridade generosa e fecunda, se tornem o
terreno favorável para o nascimento e o desenvolvimento de uma abundante messe de vocações.
Ó Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoa os jovens; que a teu exemplo, sejam dóceis à voz de
Deus e ajuda-lhes a pronunciar, como Tu, o ‘sim’ generoso e incondicional ao mistério de amor
e de predileção, ao qual o Senhor lhes chama. Amém. (João Paulo II – 1991)
14. Ó VIRGEM MARIA, recomendamos a Vós a nossa juventude, em especial os jovens
chamados a seguir mais de perto vosso Filho. Vós conheceis quantas dificuldades eles têm de
enfrentar, quantas lutas, quantos obstáculos. Ajudai-os a pronunciar o seu ‘sim’ ao Divino, como
vós fizestes ao convite do Anjo. Chamai-os para junto do vosso coração, a fim de que possam
compreender a beleza e a alegria que os espera, quando o Todo-Poderoso os chama à sua
intimidade, para constitui-los testemunhas do seu Amor, e os tornai-os capazes de alegrar a Igreja
com a sua consagração. Virgem Maria, fazei com que todos nós possamos nos alegrar convosco,
ao ver que o amor trazido pelo vosso Filho é acolhido, conservado e amado. Fazei com que
possamos ver, também nos nossos dias, as maravilhas da ação misteriosa do Espírito Santo.
Amém. (João Paulo II – 1992)
15. SENHOR JESUS CRISTO, Bom Pastor das nossas almas, Tu que conheces as tuas
ovelhas e sabes como tocar o coração das pessoas, abre a mente e o coração dos jovens que
procuram e esperam uma palavra de verdade para a sua vida. Faze com que eles sintam que só
no mistério da tua Encarnação encontram plena luz. Desperta o coração daqueles que sabem
onde procurar a verdade, mas temem que o teu convite seja demasiado exigente. Desperta o
ânimo dos jovens que querem te seguir, mas depois não sabem vencer as incertezas e o medo,
seguindo outras vozes e outros caminhos sem saída. Tu, que és a Palavra do Pai, Palavra que
cria e que salva, Palavra que ilumina e que sustenta os corações, vence com o Teu Espírito as
resistências e as hesitações dos ânimos indecisos. Suscita naqueles que chamas, a coragem da
resposta de amor: “Eis-me aqui, envia-me!” (Is 6,8) Virgem Maria, jovem filha de Israel, anima,
com teu amor materno, os jovens a quem o Pai faz ouvir a sua Palavra. Anima os já
consagrados. Repitam contigo o SIM de uma doação alegre e irrevogável. Amém. (João Paulo II –
1993)

16. Ó SANTA FAMÍLIA DE NAZARÉ, comunidade de amor de Jesus, Maria e José, modelo e
ideal de toda família cristã, a ti confiamos as nossas famílias. Abre o coração de cada um dos lares
domésticos à fé, ao acolhimento da Palavra de Deus, ao testemunho cristão, para que se tornem
fonte de novas e santas vocações. Orienta a mente dos pais, para que, com solícita caridade, sábio
cuidado e amorosa piedade, sejam para os filhos guias seguros em referência aos bens espirituais e
eternos. Suscita no espírito dos jovens uma consciência reta e uma vontade livre, para que,
crescendo em sabedoria, em idade e em graça, acolham generosamente o dom da vocação divina.
Santa Família de Nazaré, faze que todos nós, contemplando e imitando a oração assídua, a

obediência generosa, a pobreza digna e a pureza virginal em ti vividas, nos disponhamos a
cumprir a vontade de Deus e a acompanhar com prudente delicadeza os que entre nós são
chamados a seguir mais de perto o Senhor Jesus, que por nós se entregou a si mesmo. Amém. (João
Paulo II – 1994)

17. Ó VIRGEM DE NAZARÉ, o “sim” pronunciado na vossa juventude marcou a vossa
existência e tornou-se grande como a vossa própria vida. Ó Mãe de Jesus, no vosso “sim” livre e
radiante e na vossa fé dinâmica tantas gerações e tantos educadores encontram inspiração e
força para acolher a Palavra de Deus e realizar a sua vontade. Ó Mestre da vida, ensinai os
jovens a pronunciar o “sim” que dá significado à existência e faz descobrir o “Nome” de Deus
escondido no coração de cada pessoa. Ó Rainha dos Apóstolos, dai-nos educadores sábios, que
saibam amar os jovens e fazê-los crescer, guiando-os ao encontro com a Verdade que os torna
livres e felizes. Amém! (João Paulo II – 1995)
18. SENHOR, quisestes salvar a humanidade e fundastes a Igreja como comunhão de irmãos,
reunidos no vosso amor. Continuai a passar no meio de nós e a chamar aqueles que escolhestes
para serem voz do vosso Espírito Santo, fermento de uma sociedade mais justa e fraterna.
Concedei-nos do Pai celeste os guias espirituais de que as nossas comunidades precisam:
verdadeiros sacerdotes de Deus vivo que, iluminados pela vossa Palavra, saibam falar de Vós e
ensinar a falar convosco. Fazei crescer a vossa Igreja mediante um florescimento de
consagrados, que vos entreguem tudo, para que possais salvar a todos. As nossas comunidades
celebrem no canto e no louvor a Eucaristia, como ação de graças à vossa glória e bondade, e
saibam ir pelos caminhos do mundo para comunicar a alegria e a paz, dons preciosos da Vossa
salvação. Senhor, dirigi o vosso olhar para toda a humanidade e manifestai vossa misericórdia
aos homens e às mulheres, que na oração e na retidão de vida vos procuram sem vos terem
ainda encontrado. Mostrai-vos a eles como o caminho que conduz ao Pai, a verdade que não tem
fim. Concedei-nos, Senhor, viver na vossa Igreja em espírito de serviço fiel e de oferta total,
para que o nosso testemunho seja crível e fecundo. Amém. (João Paulo II – 1996)
19. PAI SANTO E PROVIDENTE, Tu és o dono da vinha e da messe, e, com o trabalho, dás
a cada um a justa recompensa; no teu desígnio de amor chamas as pessoas a colaborarem
contigo para a salvação do mundo. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, tua Palavra viva, que
nos redimiu dos nossos pecados e permanece entre nós para nos socorrer em nossa pobreza.
Guia o rebanho ao qual prometeste a posse do Reino. Manda novos operários à tua messe e
infunde, no coração dos pastores fidelidade ao teu projeto de salvação, perseverança na vocação
e santidade de vida. Cristo Jesus, que às margens do mar da Galiléia chamaste os Apóstolos e os
constituíste fundamento da Igreja e portadores do teu Evangelho, sustenta, no hoje da história, o
teu povo a caminho, infunde coragem naqueles que chamas a seguir-te no sacerdócio e na vida
consagrada, para que possam fecundar o campo de Deus com a sabedoria da tua Palavra. Tornaos instrumentos dóceis do teu Amor, no serviço cotidiano aos irmãos e irmãs. Espírito de
Santidade, que infundes os teus dons em todos os fiéis e, especialmente, nos que são chamados
a serem ministros de Cristo, ajuda os jovens a descobrirem o fascínio do Divino. Ensina-lhes o
caminho autêntico da oração que se alimenta com a Palavra de Deus. Ajuda-os a perscrutar os
sinais dos tempos, para serem intérpretes fiéis do Evangelho e portadores de salvação. Maria,
Virgem da escuta do Verbo feito carne em teu seio, ajuda-nos a ser disponíveis à Palavra do
Senhor para que, acolhida e meditada, ela cresça em nosso coração; que a teu exemplo vivamos

a bem-aventurança dos que creem e a nos dediquemos com incansável caridade à evangelização
de todos aqueles que buscam o teu Filho. Dá-nos a graça de servir a todas as pessoas, tornandoas realizadoras da Palavra ouvida, para que, permanecendo fiéis a ela, encontremos nossa
fidelidade em praticá-la. Amém! (João Paulo II – 1997)
20. ESPÍRITO DE AMOR ETERNO, que procede do Pai e do Filho, nós te agradecemos todas
as vocações de apóstolos e de santos que fecundam a Igreja. Nós te suplicamos: continua ainda
essa obra! Recorda-te de quando, no dia de Pentecostes, desceste sobre os apóstolos reunidos em
oração com Maria, a mãe de Jesus, e olha para a Igreja que hoje tem uma necessidade especial de
sacerdotes e santos, de testemunhas fiéis e legítimas da tua graça; ela precisa de consagrados e
consagradas que revelem a alegria de quem vive só para o Pai, de quem faz sua a missão e a oferta
de Cristo, de que, com a caridade, constrói o mundo novo. Espírito Santo, fonte perene de alegria
e de paz, és tu que abres ao chamado divino o coração e a mente, torna eficaz todo impulso para o
bem, a verdade e a caridade. Do coração da Igreja que sofre e luta pelo Evangelho sobem ao Pai
os teus ‘gemidos inexprimíveis’. Abre os corações e as mentes dos jovens para que uma nova
florescência de santas vocações revele a fidelidade do teu amor, e todos possam conhecer Cristo,
Luz verdadeira, que veio a este mundo para oferecer a cada ser humano a firme esperança da vida
eterna. Amém. (João Paulo II – 1998)
21. PAI BONDOSO, em Cristo teu Filho nos revelas teu amor, abraça-nos como filhos teus e
nos ofereces a possibilidade de descobrir na tua vontade, os traços da nossa verdadeira
fisionomia. Pai Santo, nos chamas a sermos santos com és Santo. Nós te pedimos que nunca
deixes faltar à tua Igreja ministros e apóstolos santos que, com a palavra e os sacramentos,
abram o caminho para o encontro contigo. Pai misericordioso concede à humanidade transviada
homens e mulheres que com o testemunho de uma vida transfigurada à imagem do teu Filho,
caminhem alegremente com todos os outros irmãos e irmãs, rumo à pátria celeste. Pai nosso,
com a voz do teu Santo Espírito, e confiando na materna intercessão de Maria, nós te invocamos
ardentemente: manda à tua Igreja sacerdotes que sejam testemunhas corajosas da tua infinita
bondade. Amém!
(João Paulo II – 1999)

22. VIRGEM MARIA, humilde filha do Altíssimo, em ti se cumpriu de modo admirável o
mistério do divino chamado. tu és a figura daquilo que Deus realiza em quem nele confia; em ti
a liberdade do Criador exaltou a criatura humana. Aquele que nasceu do teu seio uniu, num
único valor, a liberdade salvífica de Deus e a adesão obediente do homem. Graças a ti, o
chamado de Deus se solda definitivamente com a resposta do homem. Tu, primícia de uma vida
nova, ajuda-nos a pronunciar o “Sim” generoso da alegria e do amor. Santa Maria, Mãe de todo
chamado, faze com que os fiéis tenham a força de responder com generosa coragem ao apelo
divino, e sejam alegres testemunhas do amor a Deus e ao próximo.
Jovem filha de Sião, Estrela da manhã que guias os passos da humanidade, orienta a juventude
para Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Amém! (João Paulo II – 2000)
23. PAI SANTO, fonte perene da existência e do amor, que nos mostrais o esplendor da vossa
glória e colocais em nosso coração a semente do vosso chamado, fazei com que não ignoremos
esse dom ou o percamos por negligência de nossa parte, mas que, com total generosidade,
possamos caminhar rumo à realização do vosso amor. Senhor Jesus, que no vosso peregrinar,

pelas estradas da Palestina, escolhestes e chamastes os apóstolos e confiastes a eles a tarefa de
pregar o Evangelho, cuidar dos fiéis, celebrar o culto divino, fazei que, também hoje, não faltem
na vossa Igreja numerosos e santos sacerdotes, que levem a todos os frutos da vossa morte e
ressurreição. Espírito Santo, que santificais a Igreja com a constante efusão de vossos dons,
inseri, no coração dos chamados à Vida Consagrada, uma íntima e forte paixão pelo Reino, a
fim de que, com um “sim” generoso e incondicional, coloquem a própria existência a serviço do
Evangelho. Virgem Santíssima, que vos oferecestes ao Onipotente, sem hesitar, para a
realização do seu projeto de salvação, infundi confiança no coração dos jovens para que haja
sempre pastores zelosos que guiem o povo cristão pelo caminho da vida, e pessoas consagradas
que saibam testemunhar na castidade, na pobreza e na obediência, a presença libertadora de
vosso Filho Ressuscitado. Amém! (João Paulo II – 2001)
24. PAI SANTO, olha para esta nossa humanidade. A sua vida ainda é fortemente marcada
pelo ódio, pela violência, pela opressão, mas a fome de justiça, de verdade e de graça ainda acha
espaço no coração de muitos, que esperam que tragas a salvação realizada por ti, por meio de
teu Filho Jesus. Precisamos de arautos corajosos do evangelho, de servos generosos da
humanidade sofredora. Manda à tua Igreja, nós te suplicamos, presbíteros santos, que
santifiquem o teu povo com os instrumentos da tua graça. Manda numerosos consagrados e
consagradas que mostrem a tua santidade no meio do mundo. Manda, na tua vinha, operários
santos, que ajam com o ardor da caridade e, impelidos por teu Santo Espírito, levem a salvação de
Cristo até os últimos confins da terra. Amém! (João Paulo II – 2002)
25. MARIA, HUMILDE SERVA DO ALTÍSSIMO, o Filho que geraste tornou-te serva da
humanidade. A tua vida foi serviço humilde e generoso: foste serva da Palavra quando o Anjo
anunciou-te o projeto divino da salvação; foste serva do Filho, dando-lhe a vida e permanecendo
aberta ao seu ministério, foste serva da Redenção, estando corajosamente aos pés da Cruz, ao
lado do Servo e Cordeiro sofredor, que se imolava por nosso amor; foste serva da Igreja no dia
de Pentecostes e, com tua intercessão, continuas a gerá-la em cada crente, também nestes nossos
tempos difíceis e angustiosos. Jovem filha de Israel, que conheceste a inquietação do coração
juvenil diante da proposta do Eterno, olha com confiança os jovens do terceiro milênio. Tornaos capazes de acolher o convite de teu Filho, a fazer da vida um dom total para a glória de Deus.
Ajuda-os a compreender que servir a Deus sacia o coração e que só no serviço de Deus e do Seu
Reino eles se realizam, segundo o divino projeto, e a vida se transforma num hino de glória à
Santíssima Trindade. Amém! (João Paulo II – 2003)
26. FILHO DE DEUS, enviado pelo Pai para junto dos homens de todos os tempos e de todas
as partes da terra, invocamo-vos por meio de Maria, vossa e nossa Mãe: fazei com que, na
Igreja, não faltem vocações, em particular as de especial consagração ao vosso Reino. Jesus,
único Salvador do mundo, pedimo-vos pelos nossos irmãos e irmãs que responderam “sim” ao
vosso apelo ao sacerdócio, à vida consagrada e à missão. Fazei com que as suas existências se
renovem no dia a dia, tornando-se Evangelho vivo. Senhor, misericordioso e santo, continuai a
enviar novos trabalhadores para a messe do vosso Reino! Ajudai aqueles que chamais para o
vosso seguimento neste nosso tempo: fazei com que, contemplando o vosso rosto, eles
respondam com alegria à maravilhosa missão, que lhes confiais para o bem do vosso povo e de
todos os homens. Vós, que sois Deus, viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, nos séculos
dos séculos. Amém! (João Paulo II – 2004)

27. JESUS, FILHO DE DEUS, em quem habita toda a plenitude da divindade, Vós chamais
todos os batizados a “fazerem-se ao largo”, percorrendo o caminho da santidade. Despertai no
coração dos jovens o desejo de serem, no mundo de hoje, testemunhas da força do vosso amor.
Enchei-os do vosso Espírito de fortaleza e de prudência para que sejam capazes de descobrir a
verdade plena sobre si e sobre a sua própria vocação. Ó nosso Salvador, enviado pelo Pai para
nos revelar o seu amor misericordioso, concedei à vossa Igreja o dom de jovens prontos a
fazerem-se ao largo para serem, entre os irmãos, uma manifestação da vossa presença salvífica e
renovadora. Virgem Santa, Mãe do Redentor, guia segura no caminho para Deus e para o
próximo, vós que guardastes as suas palavras no íntimo do coração, protegei com a vossa
intercessão materna as famílias e as comunidades eclesiais, para que saibam ajudar os
adolescentes e os jovens a responder com generosidade ao Senhor. Amém!
(João Paulo II – 2005)

28. Ó PAI, fazei com que surjam, entre os cristãos, numerosas e santas vocações ao sacerdócio,
que mantenham viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da
sua palavra e pela administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os
vossos fiéis. Dai-nos santos ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos guardiães
da Eucaristia, o sacramento do supremo dom de Cristo para a redenção do mundo. Chamai
ministros da vossa misericórdia, os quais, através do sacramento da Reconciliação, difundam a
alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria as numerosas inspirações
do Espírito do vosso Filho e, dóceis aos seus ensinamentos, cuide das vocações ao ministério
sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os bispos, os sacerdotes, os diáconos, as pessoas
consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram fielmente a sua missão no
serviço do Evangelho. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. (Bento XVI – 2006)

