APRESENTAÇÃO
Jesus Maria e José!
Queridos irmãos e irmãs, sabemos que "o dever de fomentar as vocações
pertence a toda a comunidade dos fiéis. Que, sobretudo as deve promover mediante uma
vida plenamente cristã". Com isso, podemos dizer que o Cristão que não reza pelas
vocações não serve para viver, pois é alguém que perdeu o sentido do serviço e,
consequentemente, o valor da vida.
Confiantes no apelo de Cristo: “Pede ao Senhor da Messe que mande operários
para sua messe, pois a messe é grande e poucos são os operários e poucas operárias”,
queremos oferecer esse simples material de oração pelas vocações para as
apóstolas vocacionistas da Santificação Universal, para os membros das Equipes
Vocacionais Paroquiais, como também, para todos os cristãos e cristãs que sentem a
necessidade de rezar pelas vocações.
A oração é um meio necessário para suscitar nos jovens o desejo de acolher o
Chamado de Deus. Rezemos esse Rosário vocacional em nossos encontros, em nossos
grupos e pastorais, como também em nossas famílias sementeiras de vocações.
O Rosário é uma das orações tradicionais da igreja que em si, tem o
significado cristológico bastante rico. Nosso pai fundador Padre Justino Russolillo já
nos alertava para o seguinte: devemos “eliminar toda forma de estagnação, seja no
espírito que nas obras, seja nos locais que nas pessoas: em tudo”. (Asc.,CIX, 9 17). Por
isso, sentimos a necessidade de atualizar esse meio de oração, valorizando a riqueza da
tradição, mas “evitando tudo aquilo que possa ser antiquado, ultrapassado e
formalista”. (Asc: CIX 920).
Pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Divinas Vocações por cada
batizado e batizada, para que seja capaz de viver sua vocação e missão na igreja de
forma gratuita. Assim como também, pedimos a Virgem das Vocações por cada jovem
que busca discernir e responder o chamado de Deus em sua vida. Que nosso Pai
Fundador possa acompanhar-nos nessa missão de animadores e animadoras das
vocações.
Padre Alessandro Mendonça Nonato SDV.

TERÇO VOCACIONAL
Reza-se o Creio em Deus Pai...
- Pedindo a graça da perseverança na virtude da vocação.
Pai nosso...
- Pedindo a graça da perseverança na virtude da Fé.
Ave Maria...
- Pedindo a graça da perseverança na virtude da Esperança.
Ave Maria...
- Pedindo a a graça da perseverança na virtude da caridade.
Ave Maria...

MISTÉRIOS DA ALEGRIA
(segundas e sábados)
A. 1º Mistério: A anunciação do anjo a Nossa Senhora.
L1: Maria é chamada a ser mãe de Jesus. Ela aceitou o chamado. E Jesus, o filho de
Deus, encarna-se nas entranhas materna e interna de Maria. Com Nossa Senhora, Mãe
das Vocações, preparemos a vinda de Jesus.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todos vocacionados e vocacionadas que acolhem com generosidade e
fidelidade o apelo de Deus, agradeçamos a Deus o dom da vida.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 2º mistério: Maria visita sua prima Isabel.
L1: Maria e Isabel são duas Mães. Trazem dentro de si uma criança: Jesus e João
Batista. Ambas se ajudam. Maria serve Isabel e esta anima e encoraja Maria. João
Batista prepara os caminhos de Jesus dizendo a todos: “Preparai os caminhos do
Senhor! Abram estradas retas e planas para ele passar”.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todas as mães e mulheres do mundo. Para que sustentem e promovam
a vida e a fé, levando seus filhos e filhas a conhecer e viver os valores evangélicos e por
eles doa suas vidas. Agradeçamos a Deus a vocação humana por nos ter dado homens e
mulheres de vida consagrada.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 3º mistério: Jesus nasce na Gruta de Belém.

L1: O Anjo disse a José: “A Virgem ficará grávida e vai dar à luz a um filho que
receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco” (Mt 1,23). Jesus é o
verdadeiro caminho. Quem segue a Jesus se chega ao pai.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todos os bebês que estão nascendo. Que suas vidas sejam preservadas,
cresçam alegres, capazes de testemunhar a vida plena da Santíssima Trindade.
Agradeçamos a Deus pela Vocação Leiga chamada a transformar a sociedade em que
vivemos.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 4º mistério: A apresentação de Jesus no templo e purificação de Maria.
L1: Eis o amor de Maria e José! Eles querem o quanto antes apresentar Jesus ao Pai.
Cumprem, com simplicidade e muita fé, o que manda uma Lei: O filho primogênito que
nasce deve pertencer ao templo, ao Deus Javé. Como gesto de entrega do filho a Deus,
eles oferecem, por serem pobres, um casal de pombos. Ninguém é tão pobre que nada
pode oferecer a Deus.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todas as pessoas que escolhem a vocação do segmento total de Cristo.
Agradecemos por existir na igreja, tão grande número de congregações de pessoas que
vivem unicamente para Cristo. Rezemos de modo especial por todos os vocacionados e
as vocacionadas para que continuem trabalhando pelas vocações.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 5º Mistério: Jesus é encontrado no templo entre os doutores da lei.
L1: Aos 12 anos, Jesus estava cumprindo a sua missão. Foi educado para evangelizar.
Conhecia o Antigo Testamento: A vida de Moisés, os Profetas, os Salmos... Fora
bem catequizando e cumpria a tradição religiosa do seu povo.

Intenção Vocacional:
L2: Rezemos pelos pais. Para que saibam dialogar e ajudar os seus filhos jovens e
adolescentes a descobrir a seguir sua vocação na igreja. Agradeçamos pelos que são
chamados aos ministérios ordenados (DIÁCONO PRESBÍTERO E BISPO).
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!

MISTÉRIOS DOLOROSOS
(Terças e sextas feiras)
Canto a Santa Cruz
(Coloca se em destaque a cruz e fotos de Mártires)
A.1º Mistério: Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras.
L1: Em toda parte do mundo existem pessoas sofrendo. Outras passam fome ou são
abandonadas: crianças “na rua” e “de rua”, jovens desiludidos, sem afeto o carinho,
casais tristes, idosos sem famílias e abandonados em asilos... Jesus disse: “Vocês estão
dormindo? Não podem me fazer um pouco de companhia nesta hora difícil?
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todos que experimentam dificuldades vocacionais. Rezemos pelos
bispos, ministros ordenados, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Para que sejam
Apóstolos vigilantes. Senhor sustentai com tua graça todos que chamaste para o teu
serviço.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 2º Mistério: A flagelação de Jesus.

L1: São muitos os rostos flagelados e desfigurados entre nós. Em todo o mundo, na
América Latina, inclusive no nosso BRASIL! Rostos desfigurados com fome,
consequência da inflação, da dívida externa e das injustiças sociais; rostos desiludidos
pelos políticos que prometem e não cumprem; rostos humilhados pelas suas culturas
não respeitadas; rostos de homens e mulheres menores e idosos, imigrantes e
trabalhadores... Flagelados pela violência, cansaço e humilhações. (cf. DSD 178).
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos para que não faltem ao povo de Deus o testemunho de consagrados e
consagradas fieis, que sejam nessa terra sinal do amor de Deus, que vencem toda
“morte”. Pelos consagrados e pelas consagradas perseguidos(as) por causa do reino.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 3º Mistério: Jesus é coroado de Espinhos.
L1: Aquele que criou o ouro e a prata, as pérolas todas é coroado de espinhos! Aquele
que só foi carinho e amor recebe zombarias. O sangue e o sofrimento desfiguram lhe o
rosto, porque colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos pelos vocacionados e vocacionadas que longe de sua Pátria trabalham
com grande sacrifício. Senhor, sustentai a sua gratuidade e doação.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 4º Mistério: Jesus carrega sua cruz até o Calvário.
L1: A cruz era o castigo que os romanos impunham aos criminosos e malfeitores da
sociedade. Ser crucificado era a maior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. O
que Jesus fez para merecer tal castigo? “Ele passou fazendo o bem” (Mc 7,37).
Intenção Vocacional:

L2: Rezemos pelos missionários e missionárias que no serviço aos irmãos, são expostos
apesar das cruzes. Pelos que deixam sua terra para servir a todos com simplicidade, por
aqueles que não encontram tempo para rezar e por quantos abandonar a cruz e a própria
vocação.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 5º Mistério: Jesus é crucificado e morre na cruz.
L1: A cruz de Jesus continua presente, hoje, principalmente no martírio de muitos
missionários e missionárias. São muitos esses Mártires, pois seguir a Jesus exige
conversão, mudança de vida, andar no caminho estreito. “Quem quiser ser meu
discípulo tome a sua cruz e siga-me”, disse Jesus. (Mt 16,24).
Intenção Vocacional:
L2:Rezemos pelos catequistas e animadores de comunidade para que tenham
perseverança de seguir avante na busca do ideal. Rezemos por cada animador e
animadora vocacional, para que encontrem na Palavra de Deus as forças necessárias
para levar em frente a sua missão de despertar, cultivar e animar vocações para igreja.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!

MISTÉRIOS GLORIOSOS
(Quartas feiras e domingos)
A: 1º Mistério: A ressurreição de Jesus
L1: A ressurreição de Jesus é o fundamento de nossa fé e esperança. Todos nós, pela fé,
somos testemunhas de que Cristo está vivo. Pela fé e esperança em Jesus Cristo, temos a
certeza de que com ele vamos ressuscitar.

Intenção Vocacional:
L2: Nesta dezena do terço recordamos todos aqueles e aquelas que nos transmitiram a
fé. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de
nossos bispos, ministros ordenados, leigos e leigas, religiosos e religiosas, consagrados
e consagradas.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 2ºMistério:Ascensão de Jesus.
L1: Jesus Cristo, caminho, verdade e vida está junto do pai. “Quem me vê, vê o Pai”,
disse Jesus (Jo 14,9). Sentir o chamado de Jesus, tomar a sua cruz e seguir o Mestre é
participar da sua gloriosa e vitoriosa ascensão. É estar sempre com Jesus.
Intenção Vocacional:
L2: Nesta dezena, agradecemos a fé de todos nós cristãos que recebemos no batismo,
fonte de todas vocações. Senhor, despertai no coração de nossos jovens o desejo de
servir no ministério pastoral da Igreja e daí perseverança a todos aqueles que estão
buscando discernir sua vocação (Seminaristas vocacionados e vocacionadas, os
postulantes e as postulantes, noviços e noviças).
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 3º Mistério: Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Maria Santíssima.
L1: Pentecostes é o acontecimento que levou a igreja a se abrir a todas as nações, raças,
línguas e culturas. A partir desse dia, a Igreja, pela força do Espírito Santo, começou sua
missão indo até aos confins da terra. A Igreja de Jesus ou é missionária ou não é Igreja.
Intenção Vocacional:
L2: Nessa dezena, rezemos agradecendo a todos os jovens que se dispõe a doar a sua
vida nas missões em suas próprias comunidades e além-fronteiras. Peçamos ao Senhor

da messe por todos os grupos de jovens. Para que sejam meios propícios de formação e
de discernimento vocacional.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 4º Mistério: Assunção de Nossa Senhora ao céu.
L1: Maria é o modelo perfeito de todas as mulheres e imagem ideal da Igreja
Missionária. Ela é a primeira vocacionada, fez sempre a vontade de Deus. Viveu a fé.
“Bem Aventurada és tu que acreditaste” (Lc 1,45). Por sua dedicação total a Jesus e
com jesus tornou se a seguidora de todos os povos, de maneira especial, dos mais
pobres.
Intenção Vocacional:
L2: Nesta dezena, pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Divinas Vocações, por
todos os animadores e educadores vocacionais que acompanham a vida e a vocação dos
jovens, como fez Maria com seu filho Jesus. Senhor, despertai nossas comunidades para
missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao seu
Reino na vida consagrada e religiosa.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 5º Mistério: Maria é coroada rainha do céu e da terra.
L1: Os cinco continentes, com todas as culturas, raças e línguas, são chamados a
receberem a coroa de paz, o prêmio da Glória, por meio de Jesus e de Maria. Todas as
culturas podem e devem ser atingidas e transformadas pelo evangelho. Elas são terreno
fértil a receber a Boa Semente e produzir muitos frutos.
Intenção Vocacional:
L2: Nesta dezena, rezemos para que todos os povos com suas culturas, tradições, ritos,
símbolos... Acolham alegremente a boa notícia do Evangelho de Jesus. Rezemos para

que a paz tão sonhada por Jesus possa acontecer em nosso meio. Senhor, chamai-nos
para o serviço do vosso povo. Maria, modelo dos Servidores do Evangelho, ajudai-nos a
responder sim. Amém.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!

MISTÉRIOS LUMINOSOS
(Quinta feira)
A. 1º Mistério: Batismo de Jesus no Jordão
L1: Jesus quis cumprir com o preceito de sua época, deixando ser batizado por
João.Para nós hoje, batismo tem um sentido muito grande. O batismo nos coloca numa
total igualdade. Todos nós somos enxertados em Cristo, enriquecidos no seu corpo para
na diversidade dos carismas e dons servirmos a comunidade e à humanidade.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos nesse mistério pela igreja para que seja verdadeiramente um sinal vivo da
comunhão na face da terra e que seus filhos, como os ramos, participem da mesma vida
e dignidade de Cristo, a Verdadeira Videira. Que cada batizado e batizada sinta-se povo
de Deus, Assembleia dos Escolhidos e Escolhidas.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 2º Mistério: A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná.
L1: No limiar de sua vida pública, Jesus opera seu primeiro sinal – a pedido da sua Mãe
– por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui grande importância à presença
de Jesus nas núpcias de Caná. Vê nela a confirmação de que o casamento é uma
realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, será ele um sinal eficaz da presença de
Cristo. (CIC, 1613).
Intenção Vocacional:

L2: Rezemos por todos os casais. Para que, ao celebrar suas bodas, possam, como
Maria, ter confiança em Deus e no seu poder. Que ao gerar seus filhos, eduque-os no
intuito de honrar o vosso milagre nas bodas de Caná e, atendendo ao pedido da Mãe das
Divinas Vocações, possam coloca-los a serviço da Igreja como leigos ou consagrados.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A: 3º Mistério: O Anúncio do Reino de Deus. Um convite à conversão.
L1: “Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na
Boa Nova” “Todos os homens são chamados a entrar no Reino. Anunciado primeiro aos
filhos de Israel, este Reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as
nações” (CIC, 543)
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por todos os povos: cristãos e não cristãos. Para que possam acolher e
honrar o Vosso anúncio do Reino. Pedimos a Mãe Santíssima mais conversões e mais
Vocacionados para ajudar na condução do povo de Deus do qual Vós sois Bom Pastor.
1 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 4º Mistério: A transfiguração de Jesus.
L1: No episódio da transfiguração de Jesus, Pedro é tentado a querer ficar simplesmente
na experiência da Ressurreição, sem passar pela experiência da Cruz. Jesus alerta-nos
que é preciso passar pela cruz para chegarmos à ressurreição. Assim, não há
ressurreição sem a experiência da Cruz.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos por nós, batizados e batizadas, para que possamos ter a coragem de
enfrentar os perigos, as dificuldades por amor ao Reino. Quantas das vezes pensamos
como Pedro e não queremos descer a realidade da vida. Somos, a todo momento,

tentados a ficarmos na superficialidade da fé. São Tiago em sua carta já nos alertava: “A
fé sem as obras é morta”.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria,1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
A. 5º Mistério: A Instituição da Eucaristia
L1: A Eucaristia é o Sacramento do amor e da partilha, fruto da justiça e da verdadeira
Liberdade entre as pessoas. Só comunga de verdade em Cristo aqueles e aquelas que
participam da vida da Comunidade em todos os seus aspectos: socioeconômico,
político, cultural e religioso. A Eucaristia é o alimento que sustenta a nossa caminhada
vocacional e missionária na comunidade e nos torna mais abertos e mais sensíveis ao
sofrimento e luta do povo.
Intenção Vocacional:
L2: Rezemos neste mistério por cada um de nós para que possamos buscar sempre viver
o sentido da partilha em nossas comunidades. Rezemos ainda, pelos homens e mulheres
que lutam por um pedaço de terra, por um salário mais digno e por mais vida para todos.
1 Pai Nosso,10 Ave Maria, 1 Glória ao pai.
T: Enviai, Senhor, operários e operárias para vossa messe.
Pois a messe é grande e poucos são os trabalhadores e trabalhadoras.
T. O meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo; a vossa vontade se cumpra, o
Vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como
em Vós mesmos, O meu Deus e Meu Tudo!
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