
59º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

Chamados para construir
a família humana



Escolha um texto bíblico. Prepare uma vela. Defina 
a duração da oração. Busque um lugar tranquilo e 
agradável que ajude a concentrar-se. Encontre uma 
boa posição corporal.

Dispor-se

Faça silêncio interior e exterior. Caso ajude, coloque 
uma música instrumental. Respire lentamente, sua-
vemente. Tome consciência de estar na presença de 
Deus. Devagar e com devoção faça o sinal da cruz.

Preparar-se

Pedido de graça

Acendimento da Vela pelas Vocações

Senhor, dai-me a graça de arder em meu coração o 
chamado de mais amor e serviço como fogo para 
acender outros fogos.

Em nossa escuridão
(https://youtu.be/l23T69fhdGM) 

Em nossa escuridão, ascende, Senhor, 
a tua luz de amor, a tua luz de amor



Meditação
Trecho retirado do texto de Padre Pedro Arrupe, In-
vocação a Jesus Cristo modelo: 

“Senhor, Tu mesmo nos disseste: “vos dei o exemplo 
para que me imiteis”. Quero imitar-te até o ponto de 
que possa dizer aos demais: “sede meus imitadores 
como eu o tenho sido de Cristo”. Já que não posso 
dizê-lo fisicamente como são João, ao menos quisera 
poder proclamar com o ardor e a sabedoria que me 
concedes: o que ouvi, o que vi com meus olhos, o que 
toquei com minhas mãos acerca da Palavra de Vida: 
pois a Vida se manifestou e eu a vi e dou testemu-
nho” (1Jo 1,3). Dá-me, sobretudo, o “sensus Chris-
ti” que Paulo tinha: que eu possa sentir com teus 
sentimentos, os sentimentos de teu Coração com 
que amavas ao Pai e aos homens. Jamais ninguém 
teve maior caridade que Tu, que deu a vida por teus 
amigos, culminando com tua morte na cruz em total 
abatimento, kénosis, de tua encarnação. Quero imi-
tar-te nesta interna e suprema disposição e também 
em tua vida de cada dia, agindo, no possível, como 
Tu procedeste. [...] Dá-nos esta graça, dá-nos este 
sensus Christi, que vivifique toda nossa vida e nos 
ensine – inclusive nas coisas exteriores – a proceder 
conforme teu espírito. Ensina-nos teu “modo” para 
que seja “nosso modo” no dia de hoje e possamos 
realizar o ideal de Inácio: ser companheiros teus, alter 
Christus, colaboradores teus na obra da Redenção. 
Peço a Maria, tua Santíssima Mãe, de quem nasceste, 
com quem conviveste trinta e três anos e que tanto 
contribuiu para plasmar e formar teu modo de ser e 
proceder, que forme em mim e em todos os filhos da 
Companhia, outros tantos Jesus como Tu.” 

Leitura bíblica - João 10, 27-30



- Quais experiências ou testemunhos de vida 
têm colaborado para que eu mais ame e siga a 
Jesus? 

- Que atitude de Jesus faz arder mais meu cora-
ção e iluminar meus sonhos?

Provocações

Música
Teu proceder – Pe. Francys Silvestrine SJ (https://you-
tu.be/pQ3NaQ0xUV4) 

1. Jesus, ao contemplar tua vida me deixo interpelar 
pelo teu jeito de ser / Teu trato com as pessoas me 
fascina / teu jeito de amar me faz amar / Teu toque é 
como água cristalina / sacia minha sede e faz andar.

Jesus, teu jeito seja o meu jeito eu quero ser 
bem mais do que já sou.
Jesus, teu jeito seja o meu jeito ensina-me a ser 
tão bom.

2. Jesus me faz sentir com teu sentimento pensar teu 
pensamento e agir com tua ação doar a minha vida 
pelo reino / aceitar a dor e até a cruz / amar a cada 
um como um amigo / levar a todo povo tua luz.

3. Jesus, eu quero ser compassivo com os que so-
frem/ levar tua justiça confirmando minha fé. Que 
eu tenha uma perfeita harmonia entre a doutrina e 
o viver / meus olhos sejam fonte de alegria / assim 
como os teus puderam ser.

4. Quisera conhecer-te assim como és / Tua imagem 
sobre mim é o que me transformará. Faz com que eu 
siga teu exemplo / de amor ao Pai e aos irmãos cons-
trua contigo o teu Reino / ajude em nossa redenção.



Pai nosso... Oração de Santo Inácio
Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, 
a minha memória também; o meu entendimento e 
toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo 
Vós me destes com amor: todos os dons que me 
destes, com gratidão vos devolvo; disponde deles, 
Senhor, segundo a Vossa vontade. Dai-me somente 
o vosso amor, a vossa graça. Isto me basta, nada 
mais quero pedir.

Bênção
O Deus que acende em nós o fogo da vocação nos 
abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.


