
Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo 

São José: o Sonho de Vocação 
__________________________________________________________________________ 

Olá meu querido Irmão e Minha irmãs  
O SAV da Arquidiocese de Vitoria lhe apresenta um tríduo em preparação para o Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, rezemos juntos pedindo ao Senhor que envie 
operários para a sua Messe. Uma ótima oração e espalhe esta boa notícia para os seus 
amigos e familiares e juntos formemos uma corrente de Oração pelas Vocações.  

Primeiro dia do Tríduo Vocacional : Através de uma Vida Normal realizar algo 
extraordinário aos olhos de Deus.  

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Abertura  
Nos preparando para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações rezemos unidos a toda a igreja 
pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para Missão da Igreja no Mundo. E cumprindo o 
pedido de Jesus, rezemos pelas Vocações, pois a “A Messe é grande, mas os operários são poucos”.  

Oremos:  
O’ Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e diáconos, / 
religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as necessidades do mundo 
inteiro, / que amas e queres salvar. 
Assiste os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que 
acolheram generosamente o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a 
profissão dos conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. 
Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa intercessão de Maria, / Mãe e 
modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste 
pedir. / Amém. 

Palavra de Deus  
Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário, que não é 
pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e 
dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. 
Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. 
(J0 10, 11-15). 

Meditação  
Em comunhão com o Santo Padre o Papa Francisco, meditaremos o tema de sua Mensagem para o 
dia mundial de oração pelas vocações: São José: o sonho da vocação. Em sua carta o Papa nos 
lembra de que, como na vida de São José, o chamado vocacional se dá no cotidiano, numa vida 
normal que realiza algo extraordinário aos olhos de Deus.  
É que a vida repleta da graça de Deus, se transforma em generosidade que concretiza a Doação de 
si, para consolar os angustiados e fortalecer a esperança das pessoas em sua travessia humana. 



E o modo de Deus nos chamar é pela intimidade. Olhando os sentimentos e pensamentos que 
brotam em nosso coração através do encontro com Cristo, pela Palavra e pela comunhão de irmãos 
e irmãs na comunidade, que se é capaz de atender ao chamado de Deus para à generosidade e 
bondade, concretizada na partilha de vida, para que se expresse nossa fé no amor doado, sinal claro 
de esperança e transformação do mundo na vontade de Deus.  

Responso 
São José, Guardião das Vocações / nos acompanhe com o seu coração de Pai. 

Chamado Vocacional  
Pense você também, sinta você também o chamado que Deus lhe faz e não tenha medo de responder 
ao apelo do Senhor. Nós o podemos identificar nas forças positivas de bondade que nos abrem a 
fazer o bem. Ser vocacionado e vocacionada só faz bem.  

Oremos a Oração que o Senhor nos Ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai  

Pedido do Tríduo Vocacional  
Enviai Senhor Operários para a Vossa Messe pois a Messe é Grande e os operários são poucos 

Despedida  
Que Senhor nos abençoe e nos Guarde e nos Livre de todo o Mal e nos conduza a vida eterna. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

Chegamos ao final do Primeiro dia do Tríduo Vocacional, não deixe de rezar pelas vocações 
Sacerdotais, Religiosas, Leigas, Consagradas, Missionárias e Matrimoniais de nossa Igreja . Espalhe 
essa oração para que mais pessoas possa cumprir o pedido de Jesus: Reze pelas Vocações, Pedi ao 
Senhor da Messe que mande operários para sua Messe. Participe ou Acompanhe as missas do 
Domingo do Bom Pastor - que é o 4° Domingo da Páscoa, em sua Paróquia ou pelos canais de TV, 
Radio ou internet e não deixe de acompanhar amanhã mais um dia tríduo e participe desta corrente 
de oração pelas vocações. Deus o abençoe e até mais. Lembre-se: Ser vocacionado e vocacionada 
só faz bem.  

________________________________ 

Segundo dia do Tríduo Vocacional : O Chamado divino impele sempre a sair, a dar-se a ir 
além.  

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Abertura  
Nos preparando para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações rezemos unidos a toda a igreja 
pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para Missão da Igreja no Mundo. E cumprindo o 
pedido de Jesus, rezemos pelas Vocações, pois a “A Messe é grande, mas os operários são poucos”.  

Oremos:  



O’ Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e diáconos, / 
religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as necessidades do mundo 
inteiro, / que amas e queres salvar. 
Assiste os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que 
acolheram generosamente o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a 
profissão dos conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. 
Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa intercessão de Maria, / Mãe e 
modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste 
pedir. / Amém. 

Palavra de Deus  
Jesus disse: Eu dou minha vida pelas ovelhas.Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil: 
também a elas devo conduzir; escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. (Jo 
10, 15- 16). 

Meditação  
O Papa Francisco, meditando sobre a vida de São José, nos encoraja à assumir como o santo  a 
verdadeira vocação que compreende em se colocar numa postura de permanente de saída de si, de 
doar-se para ir além dos próprios interesses, assumindo os riscos de sonhar alto para realizar o 
sonho que Deus tem para cada um de nós. Esse sonho se manifesta na missão de Jesus que veio para 
dar a Vida para que Todos tenham vida em abundância. A semelhança do Bom Pastor todos os 
cristãos e cristãs devem trilhar o caminho da doação de si, como sinal concretizado de Salvação em 
suas vidas.  
 
A verdadeira vocação, assim, nasce do dom de si mesmo, nos diz o Papa, que é maturidade do 
simples sacrifício, ou seja, devemos passar de uma obediência a Deus como sacrifício para 
atingirmos a maturidade de uma Vida que se transforma em Dom de Deus para o mundo, traduzido 
na alegria de servir no amor. E se nossa vida se torna Dom de Deus para que sua bondade se 
propague no mundo, nossa vocação somente é respondida na medida em que nos tornamos as mãos 
operosas do pai em favor dos seus filhos e filhas, como o foi São José ao proteger a famílias de 
Nazaré.  

Responso 
São José, Guardião das Vocações / nos acompanhe com o seu coração de Pai. 

Chamado Vocacional  
Pense você também, sinta você também o chamado que Deus lhe faz e não tenha medo de responder 
ao apelo do Senhor. Nós o podemos concretizar quando nossa vida se faz serviço e dom para que 
todos e todas tenham vida em abundância. Ser vocacionado e vocacionada só faz bem.  

Oremos a Oração que o Senhor nos Ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai  

Pedido do Tríduo Vocacional  
Enviai Senhor Operários para a Vossa Messe pois a Messe é Grande e os operários são poucos. 

Despedida  



Que Senhor nos abençoe e nos Guarde e nos Livre de todo o Mal e nos conduza a vida eterna. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

Chegamos ao final de mais um dia do Tríduo Vocacional, não deixe de rezar pelas vocações 
Sacerdotais, Religiosas, Leigas, Consagradas, Missionárias e Matrimoniais de nossa Igreja . Espalhe 
essa oração para que mais pessoas possa cumprir o pedido de Jesus: Reze pelas Vocações, Pedi ao 
Senhor da Messe que mande operários para sua Messe. Participe ou Acompanhe as missas do 
Domingo do Bom Pastor - que é o 4° Domingo da Páscoa, em sua Paróquia ou pelos canais de TV, 
Radio ou internet e não deixe de acompanhar amanhã mais um dia tríduo e participe desta corrente 
de oração pelas vocações. Deus o abençoe e até mais. Lembre-se: Ser vocacionado e vocacionada 
só faz bem.  

________________________________ 

Terceiro dia do Tríduo Vocacional : A Vocação só amadurece na fidelidade de cada dia. 

Dirigente: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

Abertura  
Nos preparando para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações rezemos unidos à toda a igreja 
pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para Missão da Igreja no Mundo. E cumprindo o 
pedido de Jesus, rezemos pelas Vocações, pois a “A Messe é grande, mas os operários são poucos”.  

Oremos:  
O’ Jesus, bom Pastor, / suscita em todas as comunidades paroquiais, / sacerdotes e diáconos, / 
religiosos e religiosas, / leigos consagrados e missionários, / segundo as necessidades do mundo 
inteiro, / que amas e queres salvar. 
Assiste os nossos pastores e todas as pessoas consagradas. / Guia os passos daqueles / que 
acolheram generosamente o teu chamado / e se preparam para as ordens sagradas / ou para a 
profissão dos conselhos evangélicos. / Volve teu olhar de amor sobre muitos jovens generosos / e 
chama-os para te seguir. 
Confiamos esses grandes interesses do teu coração / à poderosa intercessão de Maria, / Mãe e 
modelo de todas as vocações, / na certeza de que o Pai ouvirá / aquilo que Tu mesmo nos mandaste 
pedir. / Amém. 

Palavra de Deus  
Jesus disse: É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la 
novamente.Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo; tenho poder de entregá-la e tenho 
poder de recebê-la novamente; esta é a ordem que recebi do meu Pai'.(Jo 10, 17- 18). 

Meditação  
O Papa Francisco nos aponta o cuidado atento e solícito de São José para com Jesus e Maria na 
Família de Nazaré, como sinal claro e profundo do Serviço que devemos buscar, na realização de 
nossa vocação. E assim como José o Justo, foi fiel a cada instante em servir com carinho a família 
de Nazaré não medindo os esforços para concretizar o cuidado de Deus na vida de sua Família, 
também todo vocacionado e vocacionada devem se esforçar em viver a fidelidade do contidiano, a 
vocação é amadurecida no exercício fiel do chamado do Senhor em se coloca a serviço da Vida e o 
sim que devemos dar a Deus, deve ser com toda a nossa Vida.  



Nos diz o Papar que Servir a Deus nos irmãos e irmãs através da fidelidade de cada dia, manifesta a 
consistência da resposta vocacional que não se perde no momento ou no instante, ela se concretiza 
como modo de vida persistente e fiel, que já em si, um testemunho numa época marcada por 
escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar vida. A verdadeira vocação assim é um 
compromisso de constância fiel no cuidado que gera vida.   

Responso 
São José, Guardião das Vocações / nos acompanhe com o seu coração de Pai. 

Chamado Vocacional  
Pense você também, sinta você também o chamado que Deus lhe faz e não tenha medo de responder 
ao apelo do Senhor. Nós o concretizamos na fidelidade cotidiana, sempre disposto a fazer em cada 
dia a vontade de Deus, no serviço aos irmãos e irmãs. Ser vocacionado e vocacionada só faz bem.  

Oremos a Oração que o Senhor nos Ensinou: Pai Nosso / Ave Maria / Glória ao Pai  

Pedido do Tríduo Vocacional  
Enviai Senhor Operários para a Vossa Messe pois a Messe é Grande e os operários são poucos. 

Despedida  
Que Senhor nos abençoe e nos Guarde e nos Livre de todo o Mal e nos conduza a vida eterna. Em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.  

Chegamos ao final de mais um dia do Tríduo Vocacional, não deixe de rezar pelas vocações 
Sacerdotais, Religiosas, Leigas, Consagradas, Missionárias e Matrimoniais de nossa Igreja . Espalhe 
essa oração para que mais pessoas possa cumprir o pedido de Jesus: Reze pelas Vocações, Pedi ao 
Senhor da Messe que mande operários para sua Messe. Participe ou Acompanhe as missas do 
Domingo do Bom Pastor - que é o 4° Domingo da Páscoa, em sua Paróquia ou pelos canais de TV, 
Radio ou internet e participe desta corrente de oração pelas vocações. Deus o abençoe e até mais. 
Ser vocacionado e vocacionada só faz bem.  


