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Vigília de oração 2016
A Igreja, mãe de vocações

Introdução

1. Coordenador da vigília
Estamos a celebrar a 53ª semana de oração pelas vocações. Teremos 
como fio condutor da nossa vigília a mensagem do Papa Francisco 
para esta ocasião, intitulada “A Igreja, mãe de vocações”.

Com esta vigília estaremos a responder ao apelo do papa lançado na 
sua mensagem: 

“Neste Dia dedicado à oração pelas vocações, desejo exortar todos os 
fiéis a assumirem as suas responsabilidades no cuidado e discerni-
mento vocacionais.”, “convido-vos a contemplar a comunidade apostó-
lica e a dar graças pela função da comunidade no caminho vocacional 
de cada um”.

A nossa vigília está dividida em 3 partes:

A vocação nasce na Igreja: é na comunidade cristã que nascem as 
vocações e cabe à comunidade acolher, conhecer e amar os diferen-
tes caminhos vocacionais;

A vocação é sustentada pela Igreja: a comunidade acolhe, acarinha e 
sustenta com a oração as várias vocações;

A vocação cresce na Igreja: é na comunidade que a vocação amadu-
rece e se torna objectiva.

2. Cântico de entrada

3. Saudação Litúrgica e palavra de acolhimento pelo 
presidente
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I. A vocação nasce na Igreja

1. Coordenador da vígília
Demos início á nossa vigília, com o primeiro momento: “A vocação 
nasce na Igreja”. Tomemos consciência que a vocação nasce de co-
munidades vivas, identificadas com o dinamismo da graça baptis-
mal.

Diz-nos o Papa: “o chamamento de Deus acontece através da me-
diação comunitária. Deus chama-nos a fazer parte da Igreja e (...) 
dá-nos uma vocação específica.(...) Como gostaria que todos os bap-
tizados pudessem, no decurso do Jubileu Extraordinário da Miseri-
córdia, experimentar a alegria de pertencer à Igreja! E pudessem re-
descobrir que a vocação cristã, bem como as vocações particulares, 
nascem no meio do povo de Deus e são dons da misericórdia divina! 
A Igreja é a casa da misericórdia e também a «terra» onde a vocação 
germina, cresce e dá fruto.”

Recordemos que fomos baptizados na fé da Igreja, e é nesta Igreja 
que Deus continua a chamar-nos a nós e a muitos outros, para dife-
rentes formas de ser Igreja. 

2. Apresentação dos símbolos do baptismo (água, 
santos óleos e círio pascal)
(os símbolos alusivos ao Baptismo são trazidos processionalmente)

Cântico

(enquanto são trazidos os símbolos)

“Baptiza-me, Senhor, com teu Espírito”

3. Leitura bíblica
Leitura do livro de Jeremias (Jr 1,5)

Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia;  antes 
que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta 
das nações.

Palavra do Senhor

4. Testemunho vocacional
(neste testemunho deve ter-se em conta o peso que a comunidade cris-
tã teve na percepção do chamamento, no amadurecimento e na vivên-
cia actual da vocação)

5. Salmo 138 (vv. 13-24)
(terminado o testemunho todos recitam o salmo em conjunto)
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Vós formastes as entranhas do meu corpo* 
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças por me haverdes feito tão maravilhosamente: *
admiráveis são as vossas obras.
Vós conhecíeis já a minha alma *
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado, * 
modelado nas profundidades da terra.
Ainda em embrião se viam as minhas obras*
e já meus dias estavam marcados no vosso livro;
estavam escritos e fixados, *
ainda antes que um só deles existisse.
Como são difíceis, meu Deus, os vossos desígnios!* 
Incalculável é o seu número.
Se os quisesse contar, seriam mais numerosos que a areia* 
e, se pudesse chegar ao fim, estaria ainda convosco.
Sondai-me, ó Deus, e vede o meu coração,* 
ponde-me à prova e conhecei os meus pensamentos.
Vede que não ande por mau caminho,* 
conduzi-me pelo caminho da eternidade.
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II. A vocação é sustentada pela Igreja

1. Coordenador da Vigília
A vocação és sustentada pela Igreja. O surgimento de vocações e a 
sua escassez é responsabilidade de todos e de cada um de nós. O 
papa quer que a Igreja, em cada comunidade seja, a exemplo de Ma-
ria, seio materno que acolhe e cuida das vocações:

“A maternidade da Igreja exprime-se através da oração perseverante 
pelas vocações e da acção educativa e de acompanhamento daque-
les que sentem o chamamento de Deus. Enfim, é mãe das vocações 
pelo contínuo apoio daqueles que consagraram a vida ao serviço 
dos outros.”

2. Leitura bíblica
Leitura do Evangelho, segundo S. Lucas (Lc 10, 1-9)

Depois, o Senhor designou outros setenta e dois discípulos e enviou-
-os dois a dois, à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele 
havia de ir. 

Disse-lhes: «A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. 
Rogai, portanto, ao dono da messe que mande trabalhadores para 
a sua messe. Ide! Envio-vos como cordeiros para o meio de lobos. 
Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias; e não vos detenhais a 
saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, 
dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ E, se lá houver um homem 
de paz, sobre ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós. Ficai 
nessa casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o trabalhador 
merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cida-
de em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for servido, 
curai os doentes que nela houver e dizei-lhes: ‘O Reino de Deus já 
está próximo de vós.’

Palavra da Salvação

3. Reflexão
(neste momento, se parecer oportuno, o presidente partilhará uma 
breve reflexão)

4. Exposição do Santíssimo
(o Santíssimo é trazido para o altar acompanhado por velas)

Cântico

 “Senhor, Jesus, Tu és Luz do mundo”

Invocações eucarísticas
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“Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos”

Oração pelas vocações

1º. Vocação ao sacerdócio
(imagem de um sacerdote)

Reflexão (leitor)

“Aquele que descobre em si um chamamento oferece-se à Igreja. A 
Igreja, por sua vez, também tem uma palavra de discernimento para 
ver se alguém é apto. E prepara-o para a missão que Cristo lhe irá 
confiar. (...) O que é chamado por Deus e pela Igreja, dá-se todo a 
Deus e Deus, com a graça do Seu Espírito, oferece-o à Igreja como 
um dom, como novo ministro. E a Igreja reconhece-o e recebe-o 
como tal, em acção de graças.” (D. António Marto)

Invocação (leitor)

Nós te consagramos, Senhor, todos os sacerdotes. Acolhe-os na tua 
misericórdia. Nós te pedimos que faças sentir o teu chamamento a 
seguir-te. Precisamos de padres para serem a tua presença na nossa 
paróquia.

Silêncio

Cântico

“Nada te perturbe”

2º. Vocação à vida consagrada
(imagem de um consagrado)

Reflexão (leitor)

“As pessoas consagradas são sinal de Deus nos diversos ambientes 
de vida, são fermento (...), são profecia de partilha. Assim entendida 
e vivida, a vida consagrada (...) é um dom de Deus, um dom de Deus 
à Igreja, um dom de Deus ao seu Povo! Cada pessoa consagrada é 
um dom para o Povo de Deus a caminho. Há tanta necessidade des-
tas presenças.” (Papa Francisco).

Invocação (leitor)

Nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida consagrada na Igreja. Faz 
sentir às jovens e aos jovens da nossa paróquia a beleza da entrega 
incondicional a Deus.

Silêncio
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Cântico

“Nada te perturbe”

3º. Vocação missionária 
(imagem de um missionário)

Reflexão (leitor)

“Ser missionário é o modo feliz, ousado, despojado e dedicado de o 
cristão sair de si mesmo, por amor, e levar Cristo ao coração de cada 
ser humano, seja onde for”

Invocação (leitor)

Nós te pedimos, Senhor, pelas vocações missionárias na Igreja. Con-
tinuamos a necessitar de homens e mulheres de fé, enviados pelas 
comunidades, para levar a alegria do Evangelho onde for preciso.

Silêncio

Oração para o dia Mundial das Vocações 2016

(o coordenador da vigília dá indicação)
Pai de misericórdia, 
que destes o vosso Filho pela nossa salvação 
e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, 
concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, 
que sejam fontes de vida fraterna 
e suscitem nos jovens 
o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. 
Sustentai-as no seu compromisso 
de propor uma adequada catequese vocacional 
e caminhos de especial consagração. 
Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, 
de modo que, em tudo, 
resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. 
Maria, Mãe e educadora de Jesus, 
interceda por cada comunidade cristã, 
para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, 
seja fonte de vocações autênticas 
para o serviço do povo santo de Deus.
Ámen
(Papa Francisco)

Pai Nosso

Cântico
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“Pai, eu te adoro”

Oração

Senhor Jesus Cristo que, neste admirável sacramento, nos deixastes 
o memorial da vossa paixão, concedei-nos, Vos pedimos, a graça 
de venerar de tal modo os mistérios do Vosso Corpo e Sangue que 
sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vos que sois 
Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

Bênção com o Santíssimo

Cântico

“Pai, eu te adoro”
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III. A vocação cresce na Igreja

1. Coordenador da vigília

A vocação cresce na Igreja na medida em que somos testemu-
nhas de vida cristã, na medida em que as nossas comunidades 
são espelho da misericórdia de Deus.

Sintamos que a falta de vocações é também culpa nossa, da nos-
sa falta de testemunho, de comunidades que não são sinal sufi-
ciente da misericórdia de Deus. Aceitemos o desafio de vivermos 
de modo particular uma obra de misericórdia.

Aproximemo-nos para receber um pequeno cartão com esse de-
safio.

2. Entrega de uma obra de misericórdia a cada 
participante na vigília

3. Cântico

“E a vida não vai parar”

3. Despedida pelo presidente

Cântico

“E a vida não vai parar”


