
PELAS VOCAÇÕES
TRÍDUO DE ORAÇÃO

À COMPANHIA DE JESUS



3º ANO VOCACIONAL DA IGREJA NO BRASIL

“Vocação: Graça 
e Missão”

“Corações ardentes, pés 
a caminho” (cf. Lc 24, 32-33)



Ser vocação
a serviço dos pobres

TRÍDUO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES À COMPANHIA DE JESUS

Jesuítas:
1º DIA



Amar a Ti, Senhor
em todas as coisas e todas e Ti,
Em tudo amar e servir,
em tudo amar e servir.

MANTRA INICIAL

ACOLHIDA
Neste tríduo de oração pelas vocações à Companhia desejamos ter diante 
de nós o amor a Jesus que nutriu, sustentou e impeliu tantos beatos e santos 
jesuítas a serem sementes e testemunhas do Reinado de Deus. Este ano, 
rezaremos em comunhão com o 3º Ano Vocacional Nacional, que iniciará 
dia 20 de novembro de 2022, cujo tema é: “Vocação: graça e missão”. Por 
isso, neste primeiro dia somos convidados a rezar a VOCAÇÃO tendo como 
dom e testemunho vocacional a vida de Dom Luciano Mendes.

PEDIDO DE GRAÇA

INSPIRAÇÃO INACIANA

Senhor, dai-me a graça de ser “mais servo dos pobres” e testemunha 
vocacional do Reino para mais Te amar e seguir.

O chamado de D. Luciano1

 
O discernimento da vocação religiosa não se faz por nenhum acontecimento 
extraordinário, pelo contrário, acontece com docilidade na simplicidade 
da oração, na contemplação da ação de Deus em seu cotidiano: “Eu não 
construía altarezinhos, nem dava a impressão de estar condenado a 
essa vocação. Não. Foi um processo interior que, de maneira adequada 
a um menino, me aproximou de Deus. Não me parecia feito para 
mim. Eu amava a liberdade, andar pelos montes, caminhar. Em duas 
ocasiões, ajudei a formar um grupo de escoteiros; íamos dormir na 
floresta, caminhar horas e horas, escalar picos, que no Brasil não 
são muito altos”. Foi depois de um acontecimento de risco de morte que 
Dom Luciano sentiu que Deus lhe falava muito concretamente: “Uma vez, 
escorregando num terreno viscoso por causa da chuva, caí ao longo 
de um declive do morro da Gávea, que domina o Rio de Janeiro. Dei-
me conta de que talvez Nosso Senhor quisesse algo de mim, porque fui 
parar na borda do precipício.” Dos 11 aos 15 anos de idade, Luciano, uma 

1     Texto extraído de: PAIXÃO, Vinícius Ferreira da. Dom Luciano: Servo de Deus. Coleção Jesuítas, 
vol. 13. São Paulo: Edições Loyola, 2021.



vez chamado para seguir radicalmente o Cristo, começou a dar-se conta de 
onde e como iria transformar esse chamado em realidade. 

PALAVRA DE DEUS
Mc 3, 13-19
(Interiorização)

PONTOS PARA REZAR
• Os Doze foram eleitos e constituídos no desejo de Jesus em fazê-los 
participar, de uma maneira específica, da missão que o Pai lhe deu. No 
discernimento e na vivência da nossa vocação, o que tem confirmado nossa 
eleição nessa caminhada?

• Como o testemunho de Dom Luciano questiona nossa vivência vocacional 
e nossa promoção vocacional à Companhia?

ORAÇÃO VOCACIONAL PELA COMPANHIA 
DE JESUS

PAI NOSSO

(Padre Jerônimo Nadal, SJ)

Senhor Jesus, nós te pedimos que a muitos escolhas e chames,
Que a muitos chames e envies, conforme tua vontade,
Para trabalhar pela Igreja em tua Companhia.
Pouco ainda fazemos e tanto mais poderíamos fazer,
Se não fosse nossa fraqueza, nossa omissão.
Por isso, Senhor Jesus, fica sempre à frente na história de nossa vida
E na daqueles que escolheste para teu serviço,
Para que não deixe de realizar, por negligência nossa,
A totalidade do teu projeto de amor. Amém.

CANTO FINAL
Sonho – Francys Adão SJ 
(https://www.youtube.com/watch?v=lhOreUl6wKA)

Tua voz suave ressoa em mim.
Uma nova vida: amor sem fim!
Terra e céu unidos, comunhão.



Seguindo teus passos, a missão:

Paraíso em Terra construir.
Num só coração amar e servir.
Sempre passo a passo peregrinar.
E tua vida, Amado, aos poucos,
Minha vida ganhará.

E quando eu escuto Tua voz que chama
Eu digo sim: 
Eis-me aqui, Senhor!
Aonde mais iria?
Só Tu tens palavras de vida e amor.



Ser graça
no serviço ao Reino

TRÍDUO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES À COMPANHIA DE JESUS

Jesuítas:
2º DIA



MANTRA INICIAL

ACOLHIDA

PEDIDO DA GRAÇA

INSPIRAÇÃO INACIANA

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

Neste segundo dia do Tríduo de oração pelas vocações à Companhia somos 
convidados a rezar a GRAÇA, realidade determinante na vida vocacional, 
especialmente na vida de um jesuíta. Teremos diante dos olhos a graça de 
Deus na vida do Pe. Pedro Arrupe, testemunha e sinal de tantas graças dada 
à Companhia através de sua vocação.

Dai-me a graça de apaixonar-me diariamente e perseverar em meio a tantas 
dificuldades que surgem ao longo do caminho, que nenhum desafio ofusque 
a tua voz que me chama a seguir-te.

Pedro Arrupe nasceu em 14 de novembro de 1907, no vilarejo de Casco 
Viejo, Bilbao, na Espanha. Dos pais, Pedro herdou a profunda vivência de fé 
e autêntica prática cristã, como o gosto pela beleza e dom da palavra. Foi o 
28º Superior Geral da Companhia de Jesus, de 1965 a 1983, vindo a falecer 
em 5 de fevereiro de 1991. Sobre a graça maior na sua vida, Pe. Pedro 
Arrupe escreve: “Ao fim e ao cabo, o único que permanece é Jesus Cristo. 
O resto da colaboração, estima pessoal e até amor sincero, fica como algo 
contingente, limitado, temporal, variável. O único que sempre permanece 
e em todo lugar, que me orienta e ajuda sempre, ainda nas circunstâncias 
mais difíceis e nas incompreensões mais dolorosas, é sempre o amor do 
único amigo, que é Jesus Cristo. Isso não tirar nada às demais amizades, às 
relações verdadeiramente caritativas, de uma sinceridade e valor por parte 
dos seres humanos”2.

2     O último segredo de Pedro Arrupe. Relatos de Pedro Miguel Lamet, s.j. Disponível em: https://
www.ihu.unisinos.br/categorias/606747-o-ultimo-segredo-de-pedro-arrupe-relatos-de-pedro-miguel-
-lamet-s-j



PONTOS PARA REZAR

ORAÇÃO VOCACIONAL PELA 
COMPANHIA DE JESUS

PAI NOSSO
CANTO FINAL

PALAVRA DE DEUS
Mt 19, 16-22
(Interiorização)

• Na vida e na missão, como jesuítas, por vezes o questionamento do jovem, 
“o que é que ainda me falta fazer?”, expressa nossos momentos decisivos 
de discernimento e eleição. No discernimento e na vivência da sua vocação, 
quais desolações tem tirado o sentido e o brilho de sua eleição?

• Todo jesuíta é convidado a ser um promotor vocacional. Falo com o 
Senhor sobre como o testemunho do Pe. Pedro Arrupe me inspira a trabalhar 
para que os jovens construam seus projetos de vida de acordo com os 
ensinamentos do Evangelho.

(Padre Jerônimo Nadal, SJ)

Senhor Jesus, nós te pedimos que a muitos escolhas e chames,
Que a muitos chames e envies, conforme tua vontade,
Para trabalhar pela Igreja em tua Companhia.
Pouco ainda fazemos e tanto mais poderíamos fazer,
Se não fosse nossa fraqueza, nossa omissão.
Por isso, Senhor Jesus, fica sempre à frente na história de nossa vida
E na daqueles que escolheste para teu serviço,
Para que não deixe de realizar, por negligência nossa,
A totalidade do teu projeto de amor. Amém.

Enamórate [Apaixona-te!] - Jesuítas Acústico e Mike Martínez SJ 
(https://www.youtube.com/watch?v=_93FrscbX9g)

Nada puede importar más que encontrar a Dios
Nada puede importar más que encontrar a Dios
Enamórate, permanece en el amor.
Enamórate, todo será de otra manera.



Será lo que te saca de la cama por la mañana,
lo que decidas hacer con tus atardeceres.
Será lo que atrapa tu imaginación
y acaba por ir dejando su huella en todo. 
Lo que lees y conoces, lo que rompe tu corazón,
lo que te sobrecoge de alegría y gratitud.

Nada puede importar más que encontrar a Dios
Nada puede importar más que encontrar a Dios

El amor cambia todo…
Enamórate, permanece enamora´o, pone todo claro.
Paro… un segundo.
Respiro profundo, un, dos, tres, rima qué profunda, absoluta, 
definitiva, sin mirar atrás.
Nunca pensaría que esto pasaría, mira: ¡me enamoraría!
Gira el mundo, un poco diferente.
Ahora pasan horas sin la cuota tan pendiente.
Afectada ha quedado mi visión,
un cambio de lentes me recetan para el corazón.
Aquello de lo que estés enamorado
acaba atrapando y dejando la huella donde quiera, 
te olvidas de la doncella bella, play’r, en tu imaginación.
Safacón pa’ todo lo demás…

Enamórate, permanece en el amor. Enamórate, todo será de otra manera. 
Nada puede importar más que encontrar a Dios



Ser missão
sob a bandeira de Cristo

TRÍDUO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES À COMPANHIA DE JESUS

Jesuítas:
3º DIA



Em todas as coisas Amar,
Aos irmãos e a Deus Servir.
Em tudo amar e servir (2x).

MANTRA INICIAL

ACOLHIDA

PEDIDO DA GRAÇA

INSPIRAÇÃO INACIANA

Continuamos nosso Tríduo de oração pelas vocações à Companhia e, neste 
terceiro dia, somos convidados a rezar a MISSÃO, colaborando e servindo 
ao Pai nas realidades a que fomos enviados sob a bandeira de seu Filho. 
Teremos diante dos olhos o testemunho de vocação e doação do Ir. Vicente 
Cañas, mártir-semente de justiça e reconciliação.

Senhor, que eu deposite toda esperança em Ti, como se todo o êxito do 
trabalho não dependesse de mim, mas apenas de Ti; aplicando-me todo 
inteiro à Tua obra, como se Tu não devesse fazer coisa alguma, e eu devesse 
fazer tudo, somente pelo meu próprio empenho.

Quem parte, reparte a vida e o caminho, como fez o Irmão jesuíta Vicente 
Cañas, ao aventurar-se deixar a Espanha para abraçar a sua missão de maneira 
radical, ao vir para o Brasil trabalhar com os povos indígenas da região de 
Mato Grosso. Ele fez um processo bonito e profundo de interculturalização 
com os Myky e os Enawenê-Nawê, ganhando deles o nome de Kiwxi. Amou 
tanto sua missão, que se entregou totalmente à bandeira de Cristo, pois 
percebeu que naqueles lugares, para aquelas pessoas e inserido também 
naquelas culturas, fazia sentido viver o princípio e fundamento para o qual 
ele foi criado, de ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus, 
para tudo amar e servir. 

Em 08 de maio de 1987, o irmão Vicente foi assassinado a mando dos 
fazendeiros da região, que tinham o intuito de expandir suas terras, invadindo 
as terras indígenas. Eles acreditavam que um meio para ter essa facilidade 
era ceifando a vida dele, que era um forte protetor dessas terras junto aos 
indígenas. Como o grão de trigo, é necessário morrer para germinar e gerar 
vida. Foi diante da cruz de Jesus, e da sua própria cruz, que o irmão Vicente 
Cañas viu que a vida floresce também pelo seu martírio. Acreditou até o fim 
que vale a pena dar a vida pela missão do Reino, por amor e pelo Amor, e 
que nessa entrega é que se vive todas as Bem-Aventuranças.



ORAÇÃO VOCACIONAL PELA 
COMPANHIA DE JESUS

PAI NOSSO

PALAVRA DE DEUS

• Os Doze, chamados por Jesus, agora são enviados por ele e lhes dá a graça 
de serem testemunhas e sinais do Reinado de Deus. Como sua missão, a 
partir da Companhia, tem colaborado para que Jesus seja mais amado e 
seguido?

• Como o testemunho até o martírio do irmão Vicente Cañas me ilumina e 
questiona minha colaboração na missão de Cristo na realidade a qual foi 
enviado a servir?

PONTOS PARA REZAR

(Padre Jerônimo Nadal, SJ)

Senhor Jesus, nós te pedimos que a muitos escolhas e chames,
Que a muitos chames e envies, conforme tua vontade,
Para trabalhar pela Igreja em tua Companhia.
Pouco ainda fazemos e tanto mais poderíamos fazer,
Se não fosse nossa fraqueza, nossa omissão.
Por isso, Senhor Jesus, fica sempre à frente na história de nossa vida
E na daqueles que escolheste para teu serviço,
Para que não deixe de realizar, por negligência nossa,
A totalidade do teu projeto de amor. Amém.

Flor – Chiquinho D’almeida (https://www.youtube.com/
watch?v=RWYrchK-xWI)

Os pássaros, as flores, os jardins, a vida!

Ei, flor, colore o meu jardim.
Traz a primavera sem fim, 
com perfume de jasmim. 
Ei flor, traz o beija-flor 

CANTO FINAL

Mc 16, 14-15.20
(Interiorização)



pra espalhar de alegria o meu amor.
Ei, flor, me ensina a mergulhar 
na harmonia da eterna cor, 
luz do meu quintal, 
borboleta rosa flor. 
Me conduz a voar!



beatos e santos
da Companhia de Jesus

TRÍDUO DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES À COMPANHIA DE JESUS

Festa dos



(O Reino de Deus – Taizé)

https://youtu.be/jtGSxV72x9Y

O Reino de Deus é paz e justiça
E gozo no Espírito Santo.
Cristo, vem abrir em nós
As portas do teu Reino

MANTRA INICIAL

MOTIVAÇÃO

PEDIDO DA GRAÇA

PALAVRA DE DEUS

Hoje celebramos, como corpo apostólico, as testemunhas e sinais de 
santidade que Deus fez germinar nesta Mínima Companhia como dom 
para a Igreja e para o mundo. No Tríduo de oração pelas vocações à 
Companhia fomos convidados a ter diante dos olhos outros jesuítas que 
popularmente já são santificados pela sua união íntima a Jesus Cristo. Hoje, 
somos convidados a rezar pelos “santos ao pé da porta”, aos jesuítas que 
santificam, apesar de suas fragilidades, e são santificados pela graça, na 
vocação e na missão.

Senhor, dai-me a graça de não ser surdo a seu chamado em minha vida, 
mas pronto e disponível para cumprir sua santíssima vontade (EE 91).

Jo 14, 4-5b
(Interiorização)

PONTOS PARA REZAR
• A glorificação do Filho do Homem é devida sua oferta de si como dom. É 
a glória do amor que faz brotar da morte do grão de trigo os muitos frutos. 
Quais frutos são necessários serem colhidos e são sinais de uma vida como 
dom?

• Contemplando o testemunho de tantos santos e beatos da Companhia 
de Jesus, quais sinais de santificação você tem experimentado em sua vida 
e missão na busca de sempre mais amar e servir ao Senhor?



Invocação a Jesus Cristo modelo3

Faz com que nós aprendamos de Ti nas coisas grandes e nas pequenas, 
seguindo teu exemplo de total entrega ao amor do Pai e aos homens, 
irmãos nossos, sentindo-nos muito perto de Ti, pois te abaixastes até nós, e 
ao mesmo tempo tão distante de Ti, Deus infinito. 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.

(Padre Jerônimo Nadal, SJ)

Senhor Jesus, nós te pedimos que a muitos escolhas e chames,
Que a muitos chames e envies, conforme tua vontade,
Para trabalhar pela Igreja em tua Companhia.
Pouco ainda fazemos e tanto mais poderíamos fazer,
Se não fosse nossa fraqueza, nossa omissão.
Por isso, Senhor Jesus, fica sempre à frente na história de nossa vida
E na daqueles que escolheste para teu serviço,
Para que não deixe de realizar, por negligência nossa,
A totalidade do teu projeto de amor.
Amém.

Oração de Santo Inácio
https://youtu.be/xpuB46CQ2ls 

Tomai, Senhor, e recebei

3     Tradução livre de Pedro Arrupe, carisma de Ignacio. Llacér, Darío Mollá,sj. Mensajero – Sal 
Terrae, Universidad Pontificia Comillas, 2ª ed. Colección Manresa, no 55, 2015. Pág. 232

INSPIRAÇÃO INACIANA

ORAÇÃO VOCACIONAL PELA 
COMPANHIA DE JESUS

PAI NOSSO
CANTO FINAL



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, vossa graça
Isto me basta, nada mais quero pedir.




