
Meditando sobre os nossos campos de trabalho 

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 pedindo-vos, ó 

Divina Trindade, que nos ajudeis a incrementar sempre mais o serviço do vocacionário, 

espaço de cultivo de vocações para a vida cristã, para a vida consagrada e para os 

ministérios ordenados, fazendo com que todas as nossas demais atividades estejam em 

constante comunhão e convergência com este nosso campo específico. 

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

nos seja concedida a graça de fazer do nosso serviço nas paróquias uma ação 

permanente e eficaz, capaz de suscitar em todas as pessoas, de modo particular nos 

jovens e nas jovens, a descoberta e o seguimento da vossa divina vocação. 

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

ó Trindade, que abençoeis e santifiqueis todos os vocacionistas que trabalham nas 

paróquias, a fim de que possam dedicar especial atenção às famílias, de modo que elas 

possam se tornar pequenas Igrejas domésticas, primeiro seminário de vocações, de 

santos e de santas. 

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

de que todos os vocacionistas, que receberam a missão de párocos, assumam, como 

serviço próprio, a incumbência de reunir e formar no vocacionário externo os jovens e 

as jovens que apresentam sinais de vocação. 

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

vós, ó Bem-aventurada Trindade, a graça de entendermos que o discernimento 

vocacional dos jovens e das jovens desenrola-se na comunidade paroquial onde eles e 

elas são protagonistas e, ao mesmo tempo, ajudados e ajudadas na descoberta dos 

próprios carismas e possibilidades.  

 6 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo pedindo, para 

cada vocacionista e para cada nossa comunidade, o carisma do acolhimento e do carinho 

pela juventude, espaço vital precioso para o aprofundamento da dimensão vocacional 

da vida e para abraçar a opção que nasce do vosso desígnio divino. 

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

dom da vocação missionária para numerosos vocacioniatas, a fim de que possamos 

servir, de modo particular, as Igrejas mais jovens no campo da animação vocacional. 

8 - Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo por todos os 

religiosos e religiosas vocacionistas que exercem a missão 



Particular de animadores e animadoras vocacionais, a fim de que, pela ação da graça 

divina, o testemunho de vida e uma ação eficaz, suscitem autenticas vocações para a 

Igreja. 

9 – Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo como 

intercessão por todas as comunidades vocacionistas, a fim de que, por uma vida simples, 

exemplar, alegre, sejam lugares fecundos de germinação de vocações. 

10 – Oferecemo-vos o Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo por todos os 

educadores vocacionais vocacionista, a fim de que prestem este precioso serviço com 

muita fidelidade e real capacidade de compreensão da problemática do mundo juvenil 

e tenham também todo o apoio dos demais confrades. 

                                                                                                                           (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) 

 

 


