


SUGESTÃO PARA MISSA – MÊS VOCACIONAL 

I DOMINGO 

 

Comentário inicial: 

No mês de agosto, a Igreja do Brasil celebra as diversas vocações presentes na vida do cristão. 

Neste primeiro domingo, dedicamos especial atenção à vocação sacerdotal, àqueles homens 

consagrados a Deus, não para si mesmos, mas para nós, povo do Senhor. Lembra-nos São João 

Maria Vianney, padroeiro dos padres diocesanos, que: “O Sacerdote só será bem compreendido 

no céu. Se o compreendêssemos na terra, morreríamos, não de pavor, mas de amor”. Rezemos, 

nesta Eucaristia, pelas vocações sacerdotais e, de modo particular, pelo(s) padre(s) NOME, que 

doa(m) a própria vida nesta paróquia. 

 

Preces: 

Resposta: Senhor, ouvi-nos para louvor da vossa glória! 

1) Pela Igreja, para que seja sacramento de salvação e sinal de esperança para a 

humanidade, rezemos. 

2) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso bispo, Dom Edson Oriolo, pelos 

sacerdotes e diáconos, a fim de que anunciem com destemor o Evangelho de Cristo, 

rezemos. 

3) Pelos governantes civis, para que, apoiados nos ensinamentos de Jesus, busquem 

promover a paz e a justiça em favor dos necessitados, rezemos. 

4) Pelo(s) padre(s) NOME(S), a fim de que, fortalecido(s) no chamado à doação da própria 

vida, alcance(m) de Deus as graças necessárias conduzir esta porção do rebanho do 

Senhor ao Paraíso celeste, rezemos. 

5) Pelos seminaristas, para que estejam atentos às inspirações do Espírito Santo e 

correspondam com generosidade e fidelidade aos apelos do Senhor, rezemos. 

6) Por todos os Amigos do Seminário, a fim de que, colaborando com a formação dos novos 

padres, sejam recompensados por Deus com bênçãos e graças, rezemos. 

  

Oração Vocacional 

Ó meu amado Jesus, une-me a Ti, meu corpo ao teu Corpo, meu sangue ao teu Sangue, minha 

alma à tua Alma, meu coração ao teu Coração, e tudo que sou a tudo que és, para fazer-me junto 

a Ti, Ó Jesus, um só sacerdote e uma só vítima, oferecida para a glória do teu Pai e por amor à 

tua esposa, a Igreja, para a santificação dos teus sacerdotes, a conversão dos pecadores, pelas 

intenções do Papa Francisco e em reparação contrita dos meus incontáveis pecados contra Ti no 

teu sacerdócio e no Sacramento do teu Amor. Amém! 

 



SUGESTÃO PARA MISSA – MÊS VOCACIONAL 

II DOMINGO 

 

Comentário Inicial: 

Neste segundo domingo deste mês vocacional, somos convidados a celebrar, em família, a 

alegria do amor de um Deus que nos chama, salva e envia. É o amor que vem de Deus que 

fortalece os vínculos conjugais, fazendo com que a família seja a célula-mãe da Igreja e da 

sociedade. Nesta semana nacional da família, lancemos um olhar a todas as famílias, lugar em 

que surgem e são cultivadas as vocações. Neste domingo, rezemos por todos os pais, a fim de 

que, a exemplo de São José, sejam verdadeiros guardiões das vocações! 

 

Preces: 

Resposta: Senhor, atendei a nossa prece! 

 

1)  Senhor, que a Igreja, Sacramento da família Trinitária, revele para nossa sociedade o 

sentido da vida, a crença no amor e alimente a esperança nas pessoas, para construírem 

novas relações sociais fundadas nos valores humanos e cristãos, rezemos. 

2)  Senhor, olhai para nossos pastores, nossos pais na fé, o papa Francisco, nosso Bispo, 

Dom Edson Oriolo, os padres e diáconos que se colocam a serviço do povo e da 

construção do Vosso Reino, rezemos. 

3)  Senhor, nós vos bendizemos pelos trabalhos da Pastoral Familiar, pela ação 

evangelizadora nas famílias, a fim de que vivam como Igreja Doméstica em permanente 

missão, rezemos, 

4)  Senhor, nós vos agradecemos pela presença de nossos pais; que a exemplo de São José, 

vivam a doação, colaborando para que a família seja a primeira formadora de cristãos, 

rezemos. 

5)  Senhor, que nestes dias da Semana Nacional da Família, façamos a experiência de 

assumirmos nosso compromisso familiar. Ajudai-nos, Senhor, a partilhar os bens que nos 

foram confiados, de modo especial, no cuidado com todas as vocações, rezemos. 

 

 

Oração Vocacional 

Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, ajudai para que a família seja uma verdadeira Igreja-

doméstica, na qual, através da comunhão, da oração e do anúncio do Evangelho, possa suscitar 

vocações que estejam a serviço da vida nos vários segmentos, no âmbito social e eclesial. Que 

todos os homens e mulheres, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, possam cumprir 

frutiferamente sua missão na família e por meio da família. Amém! 



SUGESTÃO PARA MISSA – MÊS VOCACIONAL 

III DOMINGO 

 

Comentário inicial: 

Neste terceiro Domingo do mês das vocações, celebramos a vocação consagrada, motivados 

pela festa da Assunção de Maria, modelo de todos aqueles que dizem sim ao chamado de Deus 

para uma entrega total. Rezemos, nesta Eucaristia, por todos os consagrados, de modo especial 

pelos homens e mulheres consagrados presentes na diocese de Leopoldina.  

 

Preces: 

R – Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo! 

 

1) Senhor, orientai o Santo Padre, o Papa Francisco, e o nosso bispo Edson para que sejam 

sempre sinais do amor e da misericórdia de Deus, nos vos pedimos.   

2)  Senhor, nós vos pedimos por todos os consagrados, a fim de que, orientados pelo modelo 

de São José, sejam presença viva de Cristo nas comunidades e sirvam sempre com 

caridade àqueles que mais necessitam de Vosso amor, nós vos pedimos. 

3)  Senhor, nós vos pedimos que suscite no coração dos jovens o desejo de se consagrarem, 

unindo-se cada vez mais ao Cristo e à sua Igreja, doando-se aos irmãos com amor, nós 

vos pedimos: 

4) Senhor, renovai nos corações dos consagrados o amor vivo pela Palavra de Deus, para 

que eles se unam cada vez mais a Vós, mediante a profissão dos conselhos evangélicos e 

testemunhem a alegria de serem consagrados, nós vos pedimos. 

5)  Por todos os Amigos do Seminário, a fim de que, colaborando com a formação dos novos 

padres, sejam recompensados por Deus com bênçãos e graças, nós vos pedimos: 

 

Oração: 

Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos 

nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas. E continuai a repetir o convite a 

muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam 

fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo 

de Deus e de toda a humanidade. Amém! 

 

 

 

 

 



SUGESTÃO PARA MISSA – MÊS VOCACIONAL 

IV DOMINGO 

 

 

Comentário Inicial: 

No quarto domingo deste mês vocacional, nós somos convidados a rezar pelas vocações para os 

ministérios leigos. Os leigos são aqueles que, entre os trabalhos do dia a dia, dedicam-se aos 

trabalhos de sua comunidade. Atuam como colaboradores nas diversas áreas pastorais da Igreja, 

como: catequese, liturgia, ministérios de música, nas obras de caridade entre outras. Rezemos 

em ação de graças por todos aqueles que se doam pelo Evangelho e estão junto a Cristo, em sua 

missão de salvação e redenção.  

 

Preces: 

Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor, fonte de vida, que protege os que n’Ele confiam, e 

apresentemos-Lhe as necessidades de todos os homens, dizendo, cheios de confiança: 

 

R.: Atendei, Senhor, a nossa prece. 

 

1) Pelo Papa Francisco, sinal visível da unidade na Igreja, para que proclame, diante de todos 

os homens, as palavras de vida eterna de Jesus, oremos.  

2)  Pelos governantes de todos os povos e nações, para que a sua sabedoria e honestidade 

fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil, oremos.  

3)  Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, para que, em Cristo e no seu 

Evangelho, possam descobrir a resposta às suas inquietações, oremos. 

4)  Pelos leigos e leigas, para que possam se conscientizar de sua missão na Igreja, 

buscando a santificação diária pelo testemunho dado em meio à sociedade, oremos. 

5)  Pelos Amigos do Seminário, para que, ajudando na promoção vocacional, contribuam 

para que despertem em nossas comunidades as mais diversas vocações, oremos.  

 

Oração: 

 

Suscitai, Senhor, pessoas que se entreguem inteiramente ao vosso serviço. Nossas comunidades 

necessitam de pastores que as sirvam, animem e coordenem. De profetas que denunciem a 

nossa infidelidade e anunciem a vossa Boa Nova. De sacerdotes que promovam a unidade e 

celebrem os vossos mistérios. E que todos, na Igreja, contribuam para a construção do vosso 

Reino. Amem.  

 


