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Salmo do Silêncio 
 

1 – Aqui estou, Senhor como grão de areia no deserto.  

2 – Aqui estou, Senhor, descalço, à tua espera.  

3 – Aqui estou, Senhor, de coração aberto, à escuta.  

4 – Aqui estou, Senhor, procurando paz na tua resposta. 
 
1 – Aqui estou, Senhor, como o coração da Virgem Maria,  

janela aberta, de par em par, para que o sol do Teu ser se torne fecundo  

e penetre o meu lar com a tua presença.  

2 – Quero estar contigo, sentado, a teus pés,  

sem pensar, nem procurar, sensível ao que me advém.  

3 – Quero estar gratuitamente contigo, aqui e agora,  

atento à tua palavra, totalmente presente nela.  

4 – Quero unificar o meu ser com o teu, a minha vida com a Tua.  

 

1 – Tu és, Jesus, a última palavra,  

acolhida no silêncio de uma dura experiência;  

2 – Tu és, Jesus, Boa Nova, que alegra o coração,  

3 – Tu és, como o silêncio das noites frias  

que gota a gota empapa a terra ressequida.  

4 – Jesus, quero unificar o meu ser de pessoa.  
 

1 – Quero ser pessoa. «Ser» e não «Ter». Ser na sua pureza.  

2 – Quero abandonar o ruído que me atordoa e escraviza.  

3 – Quero cortar as amarras que cercam a minha liberdade.  

4 – Quero quebrar, rasgar, forçar, abrir cadeias.  

 

1 – Quero que ponhas o teu coração terno no pó  

e no nada da minha pobreza.  

2 – Quero conhecer, saborear a tua misericórdia  

para adoçar o meu coração de pedra.  

3 – Quero que a luz do teu evangelho ilumine o meu ser  

e o arranque da noite cega.  

4 – Dá-me, Senhor, o auto-domínio, o controlo e a vigilância,  

pois desejo ser servidor do teu Reino.  

Quero ser livre e ainda me sinto manipulado.  
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1- 2 - 3 - 4 – Aqui estou, Senhor, na tua presença,  

para que a tua palavra me ilumine e me faça regressar às origens,  

ao paraíso e assim possa descobrir o silêncio fecundo  

do teu misterioso amor por mim.  

 
Silêncio 

 

Introdução à oração do rosário 
 
A capacidade de cultivar as vocações é sinal característico da vitalidade de uma Igreja 
local. Invoquemos, com confiança e insistência, diante de Jesus eucaristia, a ajuda da 
Virgem Maria, para que, seguindo o seu exemplo de acolhimento do plano divino da 
salvação e com a sua eficaz intercessão, se possa difundir no âmbito de cada 
comunidade a disponibilidade para dizer «sim» ao Senhor, que não cessa de chamar 
novos trabalhadores para a sua messe. 
 
 

1.º mistério 
A anunciação do Anjo Gabriel a Maria 
  
A vocação é uma iniciativa do amor de Deus. Deus chama cada pessoa para a 
fazer feliz. Mas a vocação é também resposta da própria pessoa. Assim, vocação é 
diálogo entre Deus que chama e a pessoa que responde. Foi assim na Anunciação. 
Maria e o Anjo estabeleceram um diálogo de intimidade; tão intimo e profundo, que 
Maria disse SIM ao projecto de Deus e levou-o até ao fim da sua existência, 
assumindo-o sempre em fidelidade. 
Nesta dezena vamos rezar a vocação matrimonial. 

 
Presidente 
Convida os casais a colocar a sua aliança na palma da mão e dar as mãos. 
(Enquanto se escuta o cântico, um par de jovens sobe para junto do altar, levando um coração com duas alianças, 
mantendo o símbolo voltado para toda a Assembleia. Depois coloca-o no lugar indicado previamente). 

A família - CD Ser Farol, faixa 11 
   
Depois de escutar o cântico, alguém, em voz off,  
 
Uma mulher e um homem que se amam são chamados por Deus: 

 a celebrar o sacramento do matrimónio; 

 a colaborar com ele na transmissão da vida e a educar os filhos na vida 
cristã; 

 a testemunhar o amor eterno de Cristo pela Igreja e pela Humanidade 
Silêncio 

 



Adoração Vocacional – LAUSPERENE 2011 – Paróquia de S.ta Maria dos Anjos  – Esposende 

 3 

Presidente 
Rezemos para  «Que as famílias sejam «animadas pelo espírito de fé, de caridade e 
piedade», capazes de ajudar os filhos e as filhas a acolherem, com generosidade, o 
chamamento ao sacerdócio e à vida consagrada». 
 
Cântico – Quero ser como tu (CT 785)  
 

Quero ser como Tu, como Tu, Maria 

como Tu, um Dia, como Tu, Maria. 

 
 
 

2.º Mistério 
A visita de Maria a sua prima Isabel 
 
Deus chama para enviar. Vocação é serviço. Dizer sim com a vida, implica deixar 
de pensar em si e viver voltado para os outros; implica ter uma vida que se gasta em 
doação, em entrega, em disponibilidade. 
Assim foi com Maria. Depois de aceitar o plano de Deus, lançou-se na aventura de 
servir e foi ter com Isabel, com ela partilhou a alegria da salvação e ficou junto dela 
para o que necessitasse.  
 
Nesta dezena vamos rezar a vocação de consagração na vida religiosa. 
 
(Sobe uma religiosa com uma lamparina até junto do altar, onde permanece, enquanto se escuta o 
cântico): 
  
Deus, tu és o meu Deus  CD Água Viva, faixa 13 
 
Depois escuta-se a voz off:  
 
As religiosas e os religiosos são chamados a entregar a sua vida totalmente  
a Deus, seguindo Jesus Cristo  na sua forma histórica de viver:  
casto, pobre e obediente; 

 

 deixam a família e o emprego para viverem em comunidade  
como irmãs e irmãos; 

 rezam e trabalham juntos e partilham tudo o que têm; 

  anunciam com a sua vida presente a vida futura  
que a todos nos espera 

 
Silêncio 
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Presidente 
Rezemos para que toda a comunidade cristã tome consciência «que o “dever de 
fomentar as vocações” à vida Sacerdotal e consagrada lhe  pertence e “que as deve 
promover sobretudo mediante uma vida plenamente cristã”». 

 
Cântico – Quero ser como tu (CT 785) 

 

Quero dizer meu Sim!... 

como Tu, Maria 
como Tu, um Dia 
como Tu, Maria. 
 
 
 

 

3.º mistério 
O Nascimento de Jesus em Belém 
  
A vivência da vocação aceite e assumida por vezes comporta dificuldades, 
exige capacidade de resolver situações que não se esperam nem desejam. 
A missão confiada a Maria não era fácil de entender. Chamada a ser Mãe do Messias, 
viu-se a braços com uma grande dificuldade: em Belém não encontrou lugar para o 
seu Filho nascer. 
Hoje, na nossa sociedade, também não há muitas vezes lugar para Jesus. 
Deus quer precisar de homens e mulheres, para que Seu Filho Jesus nasça e possa ser 
o Emanuel. Jesus nascerá na medida do nosso amor. 
Nesta dezena vamos rezar a vocação sacerdotal 
 
Sobe um jovem com uma estola branca até junto do altar, onde permanece,  

enquanto se escuta a voz off 
 

O sacerdote é chamado a colocar a sua vida ao serviço do Povo de Deus. 
Agindo em nome de Jesus, ele: 

 anuncia a Palavra de Deus 
 

 preside à celebração dos sacramentos 
 

 orienta e guia as comunidades cristãs, na união e corresponsabilidade 
  
 
Silêncio 
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Presidente 
Rezemos para que os sacerdotes «sejam capazes de dar um testemunho de comunhão 
com o Bispo e com os outros irmãos no sacerdócio, para garantirem o húmus vital aos 
novos rebentos de vocações sacerdotais». 
 

 
Cântico – Quero ser como tu (CT 785) 

Quero me consagrar!... 

como Tu, Maria 
como Tu, um Dia 
como Tu, Maria. 

 
 

4.º mistério 
A apresentação de Jesus no Templo  
 
Vocação é uma vida em oblação, em oferta. 
É aceitar a vida, sem às vezes entender essa mesma vida. 
Maria e José apresentaram seu filho Jesus, no Templo. 
O oferecimento d’Ele é o símbolo da oferta que dia a dia queremos fazer de nós ao 
Pai e aos outros, na família, na paróquia, no trabalho e em todas as oportunidades 
que a vida nos oferece.  
Nesta dezena vamos rezar a vocação missionária. 
 
 
(Sobe um jovem com um globo até junto do altar, onde permanece,  

enquanto se escuta a voz off 
 
 
Cada cristão, pelo baptismo,  
é chamado a participar na missão da Igreja. 
A vocação, especificamente, missionária 
é um chamamento para ser enviado a qualquer parte do mundo  
a anunciar o Evangelho  
às pessoas que ainda não conhecem nem acreditam em Jesus Cristo.  
 
Para esta vocação  
pode ser chamada qualquer pessoa que já tenha assumido  
uma das vocações anteriormente referidas: 
 matrimónio, sacerdócio e a vida religiosa. 
 
Silêncio 
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Presidente  
Rezemos para que os missionários sejam fieis anunciadores da totalidade da 
mensagem de Jesus Cristo e que nunca desanimem frente às dificuldades. 
  
 
Cântico – Quero ser como tu (CT 785) 

Quero aprender a amar!... 

como Tu, Maria 
como Tu, um Dia 
como Tu, Maria. 

 
 
 
 

5.º mistério  
A Perda e o Encontro de Jesus no Templo  
 
Jesus deixou José e Maria, ficando no Templo a falar com Deus e de Deus. 
É na intimidade que o ser humano dialoga com Deus e com Ele se encontra. Deus 
não fala no barulho. O silêncio é a condição indispensável para Deus se fazer ouvir. 
Só quem faz silêncio, consegue escutar Deus que fala em si. 
A vocação alimenta-se na vida de oração, requer o coração centrado em Deus Pai e a 
vontade de com Jesus aprender a ser filho, ocupando-se das coisas do Pai em 
primeiro lugar. 
 

Presidente  
Nesta dezena vamos rezar pelos «catequistas, pelos animadores da pastoral juvenil e 
vocacional e os pelos animadores das associações católicas e dos movimentos 
eclesiais que «de tal forma procurem cultivar o espírito dos adolescentes a si 
confiados, que eles possam sentir e seguir de bom grado a vocação divina». 
 
 

Cântico – Quero ser como tu (CT 785) 
Quero amar Jesus!... 

como Tu, Maria 
como Tu, um Dia 
como Tu, Maria. 
 

 

3 Avé Marias 
Salvé Rainha 
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Ladainha de N.ª Senhora 

Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos 

Pai do Céu, que sois Deus,    Tende piedade de nós 

Filho redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós 

Espírito Santo, que sois Deus,  Tende piedade de nós 

Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós 

 

Santa Maria, Mãe de Deus,    Rogai por nós 

Santa Maria, Mãe da Igreja,   Rogai por nós 

Santa Virgem das Virgens,    Rogai por nós 

 

Mãe de Cristo,   Rogai por nós                            

Mãe da Igreja,  Rogai por nós 

Mãe da divina graça, Rogai por nós 

 

Mãe puríssima,  Rogai por nós 

Mãe castíssima,  Rogai por nós 

Mãe imaculada,  Rogai por nós 

 

Mãe intacta,  Rogai por nós 

Mãe amável,  Rogai por nós 

Mãe admirável,  Rogai por nós 

 

Mãe do bom conselho, Rogai por nós                         

Mãe do Criador,  Rogai por nós 

Mãe do Salvador,  Rogai por nós 

 

Virgem prudentíssima, Rogai por nós 

Virgem venerável, Rogai por nós 

Virgem louvável,  Rogai por nós 

 

Virgem poderosa,  Rogai por nós 

Virgem clemente,  Rogai por nós 

Virgem fiel,  Rogai por nós 

 

Espelho de Justiça, Rogai por nós 

Sede de sabedoria, Rogai por nós 

Causa da nossa alegria Rogai por nós 

 

Vaso espiritual,  Rogai por nós 

Vaso honorífico,  Rogai por nós 

Vaso insigne de devoção, Rogai por nós 

 

Rosa mística,  Rogai por nós 

Torre de David,  Rogai por nós 

Torre de marfim,  Rogai por nós 

 

Casa de ouro,  Rogai por nós 

Arca da Aliança,  Rogai por nós 

Porta do Céu,   Rogai por nós 

 

Estrela da manhã,  Rogai por nós 

Saúde dos enfermos, Rogai por nós 

Refúgio dos pecadores, Rogai por nós 

 

Consoladora dos aflitos, Rogai por nós 

Auxílio dos cristãos, Rogai por nós 

Rainha dos Anjos,  Rogai por nós 

 

Rainha dos Patriarcas, Rogai por nós 

Rainha dos Profetas, Rogai por nós 

Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós 

  

Rainha dos Mártires, Rogai por nós 

Rainha dos Confessores, Rogai por nós 

Rainha das Virgens, Rogai por nós 

  Rainha de todos os Santos,   Rogai por nós 

  Rainha concebida sem  pecado original, Rogai por nós 

  Rainha elevada ao Céu em corpo e alma, Rogai por nós 

 

  Rainha do Santíssimo Rosário,  Rogai por nós 

  Rainha da Família,    Rogai por nós 

  Rainha da Paz.     Rogai por nós 
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Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  Tende piedade de nós, Senhor. 
 

Pres. – À Vossa protecção nos acolhemos,  

 Santa Mãe de Deus,  

 não desprezeis as nossas súplicas  

 nas nossas necessidades: 

 mas livrai-nos de todos os perigos,  

 ó Virgem gloriosa e bendita. 

 Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

Todos – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Pres. – Oremos:  

 Concedei, Senhor, aos vossos servos e servas 

 a perfeita saúde da alma e do corpo  

 e, por intercessão da Virgem Maria,  

 livrai-nos das tristezas do tempo presente  

 e dai-nos as alegrias eternas.  

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amen. 

 
 
 
 
 

 
Proclamação do Evangelho 

 
Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...  
 

 Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
  Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada 
 

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!... 
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 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João (Jo 15, 9-11) 

 
« «Permanecei no meu amor, para que a vossa alegria seja completa»» 

 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.  

Permanecei no meu amor.  

Se guardardes os meus mandamentos,  

permanecereis no meu amor,  

assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai  

e permaneço no seu amor.  

Disse-vos estas coisas,  

para que a minha alegria esteja em vós  

e a vossa alegria seja completa». 

    Palavra da Salvação 
 

Presidente  
Convite a que em silêncio cada um procure entrar na intimidade com Jesus 

 

Preces 
Pres. – Irmãos e irmãs:  

 A salvação vem-nos pela fé em Jesus Cristo, dizem os Apóstolos, 
 mas é preciso agir em tudo em caridade. 
 Oremos para que assim seja agora e sempre, dizendo: 
 – Escutai, Senhor, a nossa oração. 
 

1. Pelo Papa Bento XVI, sucessor de Simão Pedro, 
para que o modo de agir do grande Apóstolo 
o inspire nas decisões que há-de tomar, 
oremos, irmãos. 
 

2. Pelos Bispos, presbíteros e diáconos, 
  para que exprimam o seu parecer com humildade, 
 à maneira do apóstolo S. Tiago, 

oremos, irmãos. 
 

3. Pelas autoridades civis a todos os níveis, 
 para que respeitem os direitos dos cidadãos 
 e não abusem do poder que lhes foi confiado, 

oremos, irmãos. 
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4. Pelos esposos que passaram pela experiência 
 de abandonar ou serem abandonados, 
 para que descubram a alegria do regresso, 

oremos, irmãos. 
 

5. Pelos fiéis desta assembleia em oração, 
 para que prolonguem, nos ambientes de trabalho, 
 a experiência de amor fraterno que aqui viveram 

oremos, irmãos. 
 

 
Ritos da Comunhão 

 

Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 
  Pai Nosso, que estais nos céus,  

 santificado seja o Vosso nome; 
 venha a nós o vosso reino; 
 seja feita a Vossa vontade  
 assim na terra como no céu. 

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
  perdoai-nos as nossas ofensas, 
  assim como nós perdoamos 
  a quem nos tem ofendido; 
  e não nos deixeis cair em tentação;  
  mas livrai-nos do mal. 
 

Pres. – Felizes os convidados  

   para o Banquete do Senhor.  
   Eis o Cordeiro de Deus,  
   que tira o pecado do mundo. 

Todos – Senhor, eu não sou digno 
    de que entreis na minha morada, 
     mas dizei uma palavra e serei salvo. 
 
Distribuição da Comunhão 
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Bênção do Santíssimo 

Pres. – Oração pelas vocações  
Senhor Jesus Cristo, 

Todos –  Bom Pastor da vossa Igreja, 
vós que tanto nos amastes 
que destes a vida por todos nós, 
e, depois de ressuscitado de entre os mortos, 
prometestes estar connosco até ao fim dos tempos, 
nós vos suplicamos: 

fazei com que haja mais cristãos 
que se deixem cativar pelo vosso amor 
e se ofereçam para irradiar pelo mundo 
como sacerdotes, religiosos ou religiosas. 

Ajudai-nos, Senhor, a tudo fazermos 
para que esta graça nos seja concedida 
na comunidade cristã a que pertencemos. 
Teremos então mais razões para vos bendizer, 
em união com Santa Maria, vossa mãe bendita: 
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. 
Amen. 

 
 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Graças e louvores se dêem a todo o momento!... 

Todos – Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

Pres. – Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento!... 

Todos – Rogai por nós. 

Tantum Ergo 
Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 
Nossa luz e pão da Vida, 
Cante a alma o seu louvor. 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor. 

Dêmos glória ao Pai do Céu, 
Infinita majestade, 
Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 
Em espírito e verdade 
Veneremos, adoremos 
A Santíssima Trindade. Ámen. 



Adoração Vocacional – LAUSPERENE 2011 – Paróquia de S.ta Maria dos Anjos  – Esposende 

 12 

Pres. – Oremos. 
 Senhor Jesus Cristo,  
 que neste admirável sacramento 
 nos deixastes o memorial da vossa paixão, 
 concedei-nos a graça  
 de venerar de tal modo 
 os sagrados mistérios do vosso Corpo e Sangue, 
 que sintamos continuamente 
 os frutos da Vossa redenção. 
 Vós que sois Deus com o Pai 
 na unidade do Espírito Santo. 
 
Todos – Ámen. 

 

 

Invocações ao Santíssimo Sacramento 
(rezadas por toda a assembleia) 

Bendito seja Deus, 

Bendito o seu santo Nome, 

Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito o Nome de Jesus. 

Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 

Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. 

Bendito o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. 

Bendita a sua santa Imaculada Conceição. 

Bendita a sua gloriosa Assunção. 

Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 

Bendito São José, seu castíssimo Esposo. 

Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 
   

 

 



 

 



 

 




