
Instituto das Filhas de São José  
convida para um dia de  
Oração pelas Vocações 

 

C. No mês de março, com a solenidade de São José, queremos retomar o caminho de 

rezarmos pelas vocações todo dia 19 de cada mês, invocando a intercessão do Pai 

nutrício de Jesus, e você é convidado a unir-se nesta corrente de oração junto com sua 

família, comunidade paroquial, movimentos e pastorais. 

Tempo de graça em que a Igreja no Brasil nos presenteia com o Ano Vocacional, para cuidarmos do chamado 

que recebemos de Deus, colaborando na ação do Espírito Santo que chama e envia operários para a messe.  

Com alegria pelo chamado e envio que Deus nos faz, invoquemos a Santíssima Trindade. 
 

T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém (pode ser cantado) 
 

L1. O Ano Vocacional nos convida a refletir e enxergar que toda vocação é graça de Deus e também missão! É 

preciso viver em família um caminho de reflexão sobre o chamado contínuo que Deus faz a todos nós. Vocação, 

é a voz de Deus que nos fala e chama. Ao respondermos a este chamado, “o nosso coração arde” e nos impulsiona 

a seguir os seus passos. Ter um coração agradecido pelo dom da vocação se faz à medida que nos colocamos à 

disposição de seu chamado. 
 

T. Vocação dom e graça que faz arder o nosso coração. 
 

L2. O Papa Francisco escreve que “o matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico 

para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor de Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e 

formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional” (cf. AL 72). 
 

T. Vocação dom e graça que faz arder o nosso coração. 
 

L3. E ele diz ainda: “Dou graças a Deus porque muitas famílias, que estão bem longe de se considerarem perfeitas, 

vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam caminhando, embora caiam muitas vezes ao longo do 

caminho” (cf. AL 57). 
 

T. Vocação dom e graça que faz arder o nosso coração. 
 

Ler na Bíblia: Mc 3,13-19. Após a leitura fazer um tempo de interiorização 
 

L4. Sabemos que na raiz da palavra “vocação” está vox, vocis, voz. Que voz se escuta na vida das pessoas? Há 

no mundo uma voz que a tudo dá um sentido profundo? A que são chamados, ou vocacionados, as mulheres e 

homens que nos rodeiam? Na Igreja, que voz lhe dá sentido e direção? No Evangelho segundo Marcos, vemos 

como Jesus fez ouvir a sua voz, como chamou. E os que Ele queria foram até Ele (Texto-base 99). 
 

T. Vocação dom e graça que faz arder o nosso coração. 
 

L5. O ser chamado, o ser eleito e enviado, não garante que o caminho será fácil; podemos, entretanto, ter certeza 

de que é um caminho possível e de que Deus caminha conosco e nos precede em nossa Galileia, no nosso dia-

a-dia, nas vicissitudes de nosso cotidiano (Texto-base 97). 
 

L6. Os que foram chamados pelo Senhor não foram chamados para anunciar a si mesmos ou aquilo que pensam 

de tudo aquilo que ouviram por aí, mas para anunciar o Reino de Deus (Texto-base 54). 
 

Preces (espontâneas)... Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 
 

Oração Vocacional: Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem 

e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão.   

Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se 

entregar, com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo.  

Despertai as novas gerações para a vocação aos Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à Vida Consagrada e aos 

Ministérios Ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação 

e a responder com alegria. Amém! 
 

Canto final: Hino do ano Vocacional 2023 – clique no ícone para abrir  
(Baseado no subsídio Ano Vocacional para Famílias da CNBB)  

 

 

                   Clique no ícone para participar do grupo “Um dia de oração pelas Vocações” 

 

 Instituto das Filhas de São José do Caburlotto no Brasil   secretariaprovincial@ifsj.org.br  @ifsjbr   

mailto:secretariaprovincial@ifsj.org.br
https://www.youtube.com/watch?v=Lsa1DEgXJ-I
https://chat.whatsapp.com/Bwoc0GqneVIDlmqsU36jIZ

