
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

PELO DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇOES 2020 

Diante do Senhor ouvir as palavras da vocação. 

(ambientação: preparar o altar , velas incenso e expor o Santíssimo. Em 

caso de não poder realizar a adoração, pode realizar um momento 

orante em casa fazendo as devidas mudanças). 

Musica inicial: 

Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar (bis). 
Um simples coração e uma vontade de cantar (bis). 
Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar (bis). 

 
A tua graça, Senhor, melhor que a vida será (bis). 

E o teu amor em nós será manancial (bis). 
De água boa a jorrar, pra nossa sede estancar (bis). 

Dir: Graças e louvores sejam dados a todo momentos! 

Todos: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento! 

Dir: Diante de Tua presença Senhor, queremos nos encontrar, e de Tí, 

ouvir palavras que nos ajudem a atravessar o lago de nossa existência, 

em Tua santa presença, pois só Tu tens palavras de vida eterna. 

Todos: “Criaste-nos para Vós Senhor! E o nosso coração vive inquieto 

enquanto não repousa em Vós!”. 

Dir: E neste dia de oração pelas vocações queremos nos lembrar aqui 

de tantos e tantas pessoas que neste momento diante da vida e dos 

questionamentos que ela nos faz, se sentem limitados para dar 

respostas ou dar passos. 

Todos: “De fato, o barco da nossa vida avança lentamente, sempre 

preocupado à procura dum local afortunado de atracagem, pronto a 

desafiar os riscos e as conjunturas do mar, mas desejoso também de 

receber do timoneiro a orientação que o coloque finalmente na rota 

certa.” 



Dir: “Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas 

ilusões em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto 

seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, 

dúvidas e medos.” E por isso aqui estamos em Tua divina presença. 

Pois sabemos que nem sempre é fácil assumir a aventura de seguir tua 

chamada. 

Todos: “Esta aventura não é tranquila: cai a noite, sopra o vento 
contrário, o barco é sacudido pelas ondas, e há o risco de sobrepor-se o 
medo de falhar e não estar à altura da vocação.” 

(Musica a ser ouvida)Palavras Que Não Passam 

Foi teu coração  
Que me ensinou  

Palavras que não passam  
No teu coração  
Coloquei o meu  
Minha religião  

Vem te ouvir teu coração  
 

Foi teu coração  
Que me ensinou  
A fazer da vida  

Uma esperança só  
Sei que aprenderei  

Se te ouvir falar  
Não me perderei  

Se te ouvir com atenção  
 

Palavras que não passam  
Palavras que libertam  

Palavra poderosa tem teu coração  
Palavra por palavra  

Revelas o infinito  
Como é bonito ouvir teu coração 

(Alguém proclama o Evangelho :Mt 14, 22-33) 

(momento de silêncio e acolhimento da Palavra proclamada). 

O que hoje o Senhor nos fala ao coração. 



Dir: “Assim, a primeira palavra da vocação é gratidão. Navegar pela 
rota certa não é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, nem 
depende apenas dos percursos que escolhemos fazer.” 

Todos:” A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não 
é o resultado matemático do que decidimos dentro do nosso «eu» 
isolado; pelo contrário, trata-se, antes de mais nada, da resposta a uma 
chamada que nos chega do Alto.” 

Dir: “Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor 
veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando o nosso barco estava à 
mercê  da tempestade. «Mais do que uma escolha nossa, a vocação é 
resposta a uma chamada gratuita do Senhor»; por isso conseguiremos 
descobri-la e abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e 
souber reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida.” 

Gesto: no silêncio do meu coração, lembro agradecido de como o 
Senhor se fez e faz presente na minha vida. 

Cantemos: Hino do IV Congresso vocacional do Brasil. 

Mostrai-me ó Senhor, vosso caminho, e fazei-me conhecer a vossa 
estrada. Porque sois o Deus Amigo, porque sois o Deus Irmão, Vós que 

sempre estais comigo, amo a minha vocação! 

Um passo à frente, levante a cabeça, contemple o infinito ao seu redor, 
e passo a passo, estenda suas mãos, desfaça a incerteza e o temor. É 

hora de uma grande decisão! 

Dir: De um coração agradecido brota uma resposta corajosa.  “Esta é 
precisamente a segunda palavra gostaria vos deixar: CORAGEM! 
Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, crescer, escolher 
a estrada que o Senhor traça para nós são os fantasmas que pululam 
nos nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa 
margem segura para abraçar um estado de vida – como o matrimónio, 
o sacerdócio ordenado, a vida consagrada – muitas vezes a primeira 
reação é constituída pelo «fantasma da incredulidade»: não é possível 
que esta vocação seja para mim; trata-se verdadeiramente da estrada 
certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto?” 

Todos: “O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida – como 
casar-se ou consagrar-se de forma especial ao seu serviço – exige 
coragem. Ele conhece os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades 



que agitam o barco do nosso coração e, por isso, nos tranquiliza: «Não 
tenhas medo! Eu estou contigo»” 
 
Dir:  Rezemos pelos que estão desencorajados diante dos desafios da 
vida e no assumir de sua missão.” Toda a vocação requer 
empenhamento. O Senhor chama-nos, porque nos quer tornar, como 
Pedro, capazes de «caminhar sobre as águas», isto é, pegar na nossa 
vida para a colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas que 
Ele nos indica cada dia e, de modo especial, nas diferentes formas de 
vocação laical, presbiteral e de vida consagrada.” 
 
GESTOS:  numa pequena folha o nosso nome e vamos leva-o até o 
altar, frente do Senhor repetimos o nosso eis me aqui, confio na 
vossa presença! (se estaremos ainda impossibilitados de ir nas nossas 
Igrejas podemos fazer de uma outra forma). 
Levantemo-nos. Estar de pé expressa prontidão e disponibilidade 
em responder ao chamado do Senhor. E com coração aberto e 
disponível cantemos 

Todos cantemos:  

Um passo à frente, levante a cabeça, contemple o infinito ao seu redor, 
e passo a passo, estenda suas mãos, desfaça a incerteza e o temor. É 

hora de uma grande decisão! 

Dir: Por isso que hoje na presença do Senhor queremos renovar nossa 
missão. “E o Papa Francisco nos aponta a importância de caminharmos 
sempre assim, na presença do Senhor, sem desanimar e nem negar os 
ventos contrários que nos desafiam.” Coragem, não tenhais medo! 
Jesus está ao nosso lado e, se O reconhecermos como único Senhor da 
nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar.” 

(tempo de silencio). 

Dir:” E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao 
louvor. Esta é a última palavra da vocação, e pretende ser também o 
convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima: agradecida 
pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos e 
perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez da sua vida 
um cântico eterno de louvor ao Senhor.” 



GESTO: Com Maria, rezamos o seu cântico de louvor e magnificamos o 
Senhor pelas grandes obras que cumpre em cada um de nós e através 
de nós. 

Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito; exulta de alegria em 
Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, 
desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, 
porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo 
nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, 
sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço:desconcertou 
os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou 
os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os 
ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, 
conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua 
posteridade, para sempre. 

(Lc 1, 46b - 55) 

Cantemos: 

Mostrai-me, ó Senhor, a vossa face e fazei-me contemplar vossa beleza. 

Porque sois o Deus da vida, sois o Deus da criação, Sois o Deus que me 
convida, Sois o Deus de coração! 

 

Dir: Este momento em que estamos na presença sacramental de Jesus, 
nossos corações se enchem de desejo de louvar ao Senhor que nos 
chama, e ao mesmo tempo pedimos que chame tantas pessoas 
espalhadas por ai para que também experimentem esta bondade da 
presença com Ele. 

1. Pelo nosso Papa, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e Religiosas, 
seminaristas e vocacionados, para que Deus lhes conceda muita luz, força, 
coragem para a missão que assumiram e lhe dê a graça da perseverança. 
Rezemos:  

2. Por todas as famílias, especialmente as de nossa comunidade, para que 
através de uma vivência cristã em seus lares, pela oração e bom exemplo, 
ofereçam aos jovens o ambiente propício para responderem ao chamado 
de Deus e de poderem livremente fazer sua opção vocacional. Rezemos:  



3. Pelas comunidades, para que, por uma vivência profunda de vida de fé 
e comunhão de amor, incentivem os grupos de jovens, grupos de 
discernimento vocacional, e tudo que possa despertar a vocação. 
Rezemos: 

Todos: E que nós possamos no serviço das vocações, “abrir brechas no 
coração de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir com 
gratidão a chamada que Deus lhe dirige encontrar a coragem de dizer 
«sim», vencer a fadiga com a fé em Cristo e finalmente, como um 
cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo 
mundo inteiro” 

Cantemos:  

Mostrai-me, ó Senhor, vossa bondade e fazei-me conhecer a salvação! 
Porque sois o Deus Clemente, porque sois o Deus Amor, porque sois o 
Deus presente, sois o Deus que me chamou! Um passo à frente, levante 

a cabeça, contemple o infinito ao seu redor, E passo a passo, estenda 
suas mãos, desfaça a incerteza e o temor. É hora de uma grande 

decisão! Porque é hora, é agora, é a hora de uma grande decisão, Pois 
Deus espera, Deus esperas, Deus espera pela minha decisão! Porque é 
hora, é agora, É a hora de uma grande decisão, Pois Deus espera, Deus 

espera, Deus espera pela sua  decisão! 

Deus espera pela minha decisão! 

Deus espera pela sua decisão! 

Há muitos operários sem missão. 

Benção do Santissimo 

 


