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VOCAÇÃO CONSAGRADA

Comentário inicial
Caríssimos irmãos e irmãs, neste Terceiro Domingo do Mês Vocacional, com
Maria, mãe e rainha das vocações, lembremos dos Consagrados e Consagradas. São
eles, homens e mulheres que se consagram a Deus a fim de viverem os Conselhos
Evangélicos de Castidade, Pobreza e Obediência, seguindo o exemplo de Maria “Minha
alma proclama a grandeza do Senhor meu espírito se alegra em Deus, meu salvador,”
(Lc 1, 46).
Neste dia, peçamos a Maria, mãe e rainha das vocações, que interceda pelos
consagrados e consagradas. Pedindo que suscite santas e numerosas vocações
consagradas.
Preces
1Senhor, nós vos pedimos por todos os consagrados, que sejam presença viva de
Cristo nas comunidades e sirvam sempre com caridade aqueles que mais necessitam
de Vosso amor, nós vos pedimos:
Todos: Senhor escutai a nossa prece.
2Senhor, nós vos pedimos que suscite no coração dos jovens o desejo de se
consagrarem, unindo-se cada vez mais a Cristo e à sua Igreja, doando-se aos irmãos
com generosidade, nós vos pedimos:
3Senhor, renove nos corações dos consagrados o amor vivo pela Palavra de
Deus; que eles se unam cada vez mais a Vós, mediante a profissão dos conselhos
evangélicos e testemunhem a alegria de serem consagrados, nós vos pedimos:
4A Santa Virgem Maria, vossa Mãe, assunta ao céu, interceda por todos aqueles
que se consagraram a Vós no serviço aos irmãos, para que eles se dediquem cada vez
melhor ao bem da Igreja, nós vos pedimos.

Rezemos juntos a oração vocacional
Todos: Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a
passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a
repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai
força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos,
religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
P – Senhor, acolhei com bondade essas preces que humildemente vos dirigimos. Que
sempre tenhamos a coragem de ouvir e cumprir a vossa vontade em nossas vidas.

Sustentai a nossa caminhada com a vossa graça generosa, e que o Pão da Vida descido
do Céu sempre nos fortaleça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

