
Meditando sobre a nossa vocação e missão na Igreja 

TODOS: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, recebei pelas mãos de Nossa 

Senhora das Dores a homenagem dos tesouros espirituais que nos doastes com 

munificência divina. 

1 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo a fim de que 

possamos viver, cada dia, nossa vocação primeira que é o cultivo da perfeita união com 

as Pessoas Divinas, através do serviço à santificação universal. 

2 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que 

possamos crescer cada dia mais no carisma que de vós recebemos, abraçando na igreja 

a procura e o cultivo das divinas vocações, especialmente entre os excluídos e excluídas, 

com a nossa obra específica, o Vocacionário. 

3 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, suplicando a 

graça de, na prática, considerar sempre o vocacionário como a obra principal, o campo 

mais específico, o coração e a cabeça de toda a vida e dinamismo da nossa congregação. 

4 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo que 

toda a atividade, toda casa vocacionista seja, de fato, vocacionário, de forma que 

possamos ajudar os jovens e as jovens, particularmente os mais pobres, no 

discernimento vocacional até que não façam a sua opção definitiva. 

5 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo a graça 

de sermos, Igreja locais, enquanto vocacionistas, uma presença que favoreça as 

vocações autóctones para a vida consagrada e o clero diocesano. 

6 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que as 

nossas congregações assumam, com vigor e coragem, no vosso amor divino de Bom 

Pastor, o serviço de caridade e de misericórdia para com aqueles e aquelas que 

abandonaram o matrimônio, a vida consagrada ou o ministério ordenado, de maneira 

particular quem pertenceu aos nossos institutos. 

7 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que as 

congregações vocacionistas, nascidas da presença de um seminarista em férias no meio 

dos meninos de rua, segundo a intuição original do fundador, procurem, o quanto antes, 

desenvolver ações concretas em favor deste grupo excluído. 

8 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo suplicando para 

todos os religiosos e as religiosas vocacionistas a graça de entender que o maior serviço 

que podemos prestar à Igreja é assumir, como nossa atividade principal e central, o 

culto, o apostolado, a procura e o cultivo das divinas vocações. 



9 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo-vos, ó 

Trindade Bem-Aventurada, que cada vocacionista, animador vocacional por carisma, 

queira trabalhar mais diretamente e mais intensamente pelas vocações, buscando a 

qualificação adequada para desenvolver com dignidade e propriedade este serviço 

importante par Igreja. 

10 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo suplicando-

vos a graça de entendermos cada dia mais que o modo mais simples e eficaz de 

promover e cultivar as vocações é buscar, com toda a seriedade possível, o caminho da 

santidade, dando testemunho de uma vida plena, feliz, realizada. 

 

                                                                                                                           (intenções livres)  

TODOS: Concedei-nos, acima de tudo e em tudo, ó Adorável Trindade, aquilo que é a 

plenitude e o espírito de toda lei, a vida e o valor de cada virtude, o fim e o prêmio de 

todo dom. O Divino Amor de caridade perfeita para convosco e para com o próximo, 

com todos os frutos do Espírito Santo, com todas as suas provações, até os seus últimos 

graus de união convosco. Amém. Ó meu Deus e meu Tudo... 

                                  (segue uma ladainha do Senhor) 

 

Súplica Mariana  

Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os Santos, Rainha de todos os 

Santos, Medianeira de todas as Graças, Mãe de Belo Amor e da Igreja, acolhei-nos no 

vosso Coração Imaculado e formai-nos segundo o Adorável Coração Eucarístico de Jesus, 

para a Glória do Pai, no dom do Espírito Santo. Amém.   

                                    (Segue a bênção com aspersão) 


