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Quinta-feira, 24 de Maio de 2012 
Vocações Sacerdotais e Missionárias 



 

  



Ritos Iniciais 
 

Pres.  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
Todos  Amen. 
 
Pres.  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
Todos  Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
Monitor: 

Um dia, Jesus olhou a multidão e considerou-a como sendo "ovelhas sem 
pastor". E disse aos que O rodeavam: "Pedi ao Senhor da messe que mande 
trabalhadores para a sua messe". 

Temos, então, este dever de, nas nossas orações pessoais, em família e em 
assembleia cristã, rezar pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias. Temos também o dever de rezar por todos os que já consagraram a 
sua vida ao serviço de Deus na Sua Igreja. 

Na nossa oração de hoje, vamos rezar a Maria, mãe do único e Eterno 
Sacerdote, por todos os sacerdotes, diáconos e Missionários,  para que se 
santifiquem na fidelidade à missão que Deus lhes confiou.  

 

Mistérios Gozosos 
(da vida de Jesus e da missão do sacerdote) 

 
1.º Mistério: O anúncio do Anjo e o anúncio dos Sacerdotes 
 

Contemplemos como São Gabriel anunciou a Nossa Senhora que o filho de 
Deus se queria fazer homem, e como ela acolheu esta mensagem com fé e 
caridade. 

O sacerdote tem a missão de anunciar a palavra e a vontade de Deus, aos 
homens, como São Gabriel. 

Peçamos a Deus que envie os santos Anjos aos sacerdotes, para que eles 
encontrem tempo e tranquilidade para escutar e meditar a palavra de Deus e, 
iluminados, tenham uma coragem angelical para transmitir a vontade de Deus 
nas suas pregações, nos seus ensinos e nos conselhos. 
 
2.º Mistério: A Visita de Maria e a Visita dos Sacerdotes 
 

Contemplemos como a Virgem Maria visitou e ajudou sua prima Isabel. Dos 
sacerdotes, exige-se um amor que saiba sacrificar-se, como fez Nossa Senhora, 
procurando colocar-se ao serviço dos outros, a quem são enviados como visita de 
Deus. 



Peçamos a Deus que os sacerdotes tenham uma verdadeira e sincera devoção 
a Nossa Senhora, um coração manso e humilde, compreensivo e forte. Peçamos 
que os sacerdotes levem sempre a graça de Deus aos homens, como Maria. 

 
 

3.º Mistério: O nascimento de Jesus 
 

Contemplemos o nascimento de Jesus e a alegria de Nossa Senhora e de São 
José, apesar das portas fechadas de Belém e da pobreza ao seu redor. Os 
sacerdotes devem se empenhar-se para o nascimento e crescimento da vida 
sobrenatural nas almas. 

Peçamos a Deus que os sacerdotes se guardem livres e distantes dos bens 
terrestres, para ficarem sempre na busca dos bens celestes; que eles cultivem uma 
particular devoção eucarística, tendo Jesus no centro de sua vida quotidiana, e 
assim, possam, em cada momento e a cada pessoa, comunicar o amor de Jesus 
Redentor, presente na Eucaristia. 

 
 

4.º Mistério: A Apresentação de Jesus e o louvor de Simeão 
 

Contemplemos a apresentação de Jesus no templo e o louvor de Simeão e 
Ana. Amissão principal dos sacerdotes é renovar sacramentalmente o sacrifício 
de Cristo, oferecendo o seu Corpo e Sangue, a sua Alma e Divindade a Deus Pai 
pela reconciliação e esperança da humanidade. 

Peçamos a Deus que os sacerdotes se unam diariamente com Jesus na Sua 
oblação na Santa Missa, que consigam cada dia dedicar-se à oração de louvor por 
si e por todos quantos lhes são confiados.  

 
 

5.º Mistério: A alegria do re-encontro de Jesus no Templo 
 

Contemplemos a alegria que Maria e José sentiram no coração, quando 
encontraram Jesus no Templo, ao fim de uma angustiosa procura de três dias. 

Os sacerdotes devem esforçar-se por ocupar-se sempre das coisas de Deus, 
como Jesus. 
Peçamos a Deus que cada sacerdote busque e encontre a sua única consolação na 
comunhão com Jesus, que tenha paciência e compreensão com todos os que 
sofrem. Peçamos que eles busquem a Deus e que consigam despertar em todos os 
homens, especialmente nos jovens, a santa inquietude espiritual até se 
encontrarem com Deus. 
 
Rezemos três Avé Marias em honra da pureza de Nossa Senhora  
 e pelas intenções do Santo Padre. 
 
Salvé Rainha 



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 alegriaRogai por nós 

Vaso espiritual, Rogai por nós 
Vaso honorífico, Rogai por nós 
Vaso insigne de devoção, R. 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, R. por nós 
 
 

Consoladora dos aflitos,R. 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,R. 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 
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 proteção 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  
 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. 
 

 

Ritos de Conclusão 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 17, 20-26) 

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:  
«Pai santo, não peço somente por eles,  
mas também por aqueles que vão acreditar em Mim  
por meio da sua palavra,  
para que eles sejam todos um, como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti,  
para que também eles sejam um em Nós  
e o mundo acredite que Tu Me enviaste.  
Eu dei-lhes a glória que Tu Me deste,  
para que sejam um, como Nós somos um:  



Eu neles e Tu em Mim, para que sejam consumados na unidade  
e o mundo reconheça que Tu Me enviaste  
e que os amaste como a Mim.  
Pai, quero que onde Eu estou,  
também estejam comigo os que Me deste, 
para que vejam a minha glória, a glória que Me deste,  
por Me teres amado antes da criação do mundo.  
Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu conheci-Te  
e estes reconheceram que Tu Me enviaste.  
Dei-lhes a conhecer o teu nome e dá-lo-ei a conhecer,  
para que o amor com que Me amaste esteja neles  
e Eu esteja neles.  

Palavra da Salvação. 
 
Breve silêncio 

Preces 
 
Pres.  O Senhor elevou uma profunda oração  
   pela unidade de todos aqueles que haveriam de acreditar n'Ele.  
   Como resposta a esta sua vontade, digamos:  
   Senhor, tornai-nos perfeitos na unidade. 
 

 Por todos os homens que não têm esperança na ressurreição futura,  
para que compreendam o valor e o alcance humano deste destino,  
fundado em Cristo ressuscitado.  
Oremos:  

 

 Por todos os que acreditam em Cristo,  
para que colaborem em todas as  iniciativas  
que se esforçam por promover a unidade dos cristãos.  
Oremos:  
 

 Pelo bispo da Igreja de Roma, 
para que no seu carisma de presidência à caridade universal dos cristãos,  
seja cada vez mais fiel à sua missão de princípio visível de unidade.  
Oremos:  

 
 Pelas comunidades religiosas,  

para que sejam, para a Igreja e para o mundo,  
um testemunho vivo da unidade querida por Cristo. Oremos:  

 
 Por todos nós chamados a acreditar na palavra dos sucessores dos apóstolos,  

para que sejamos testemunhas alegres da nossa fé.  
Oremos: 



Pres.  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 
Todos  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. 
 
 

Oração depois da Comunhão 

Pres.  Deus, Pai Santo, que continuais a santificar o mundo  
  através do ministério apostólico,  
  fazei que a vossa Igreja resplandeça sempre mais  
  como sinal e instrumento de salvação para todos os homens. 
  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 
  Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 
Todos  Amen. 

 
Pres.  O Senhor nos  abençoe, 
  nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos  Amen. 
 
Pres.  Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos  Para sempre seja louvada Sua Mãe, Maria Santíssima. 
 


