
Meditando sobre as Divinas Vocações - 2 

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 Preciosissimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo a graça 

de sermos suscitadores e cultivadores da vocação e da missão dos cristãos leigos, de 

modo que a sociedade possa sempre contar com homens e mulheres que, vivendo a 

índole secular, saibam levar a Igreja para o coração do mundo e trazer o mundo para o 

coração da Igreja. 

2. Oferecemo-vos o Preciosissimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que 

dediquemos especial atenção à família, célula primeira e vital da sociedade, escola das 

virtudes sociais, experiência de comunhão e de participação, espaço de diálogo, 

pequeno seminário de santos e de santas. 

3. Oferecemo-vos o Preciosissimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que o 

matrimônio seja um espaço de experiência profunda de comunhão entre o homem e a 

mulher, de maneira que a pertença recíproca dos esposos possa ser a representação 

real, o sinal sacramental da relação entre Cristo e a Igreja. 

4. Oferecemo-vos o Preciosissimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que, 

através de uma pastoral familiar adequada, saibamos ajudar as famílias a serem o lugar 

normal do crescimento humano, cristão e vocacional dos filhos, de modo que em toda 

“Igreja doméstica” cresça sempre mais a compreensão e a estima pela vocação e missão 

dos cristãos leigos, da vida consagrada e dos ministérios ordenados. 

5 – Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que 

cultivemos um grande apreço e carinho pela a vida consagrada, procurando conhecer a 

sua história, divulgando os seus carismas, oferecendo-lhe vocacionados e vocacionadas 

e auxiliando-a em suas necessidades.  

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

no respeito pela autonomia e pela singularidade de cada carisma dos institutos e das 

congregações, procuremos promover, incentivar, participar e apoiar a 

intercongregacionalidade, especialmente no que diz respeito à formação inicial e 

permanente. 



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

de sermos promotores da vocação e da missão do diaconato permanente na Igreja, de 

modo que tenhamos sempre mais em nosso meio este sinal sacramental de Cristo Servo, 

indispensável para a realização de uma Igreja servidora e pobre. 

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

graça de suscitarmos e cultivarmos vocações para os presbitérios das Igrejas 

Particulares, de modo que as comunidades possam sempre dispor deste serviço de 

unidade, realizado de maneira particular através da Palavra, dos Sacramentos, 

especialmente da Eucaristia, raiz, eixo e centro da vida cristã. 

9 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo para que os 

bispos em suas dioceses saibam sempre discernir, valorizar e promover a multiplicidade 

e variedade de carismas, serviços, dons e ministérios, de modo que tudo concorra para 

o crescimento e a vitalidade das Igrejas locais.  

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

sejamos promotores da dimensão política da vocação cristã, incentivando todo homem 

e toda mulher a tomar parte ativa na construção de uma sociedade segundo as 

aspirações profundas da humanidade e vosso desígnio salvífico. 

                                                                                                                           (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) 

 


