
Diante desta realidade desafiadora pela qual estamos passando, ocasionada pela pandemia do COVID 19, impedindo 
a realização de missas e cultos religiosos com presença de fiéis nas nossas igrejas, nós do SAV incentivamos a todas as 
paróquias a realizarem a Hora Santa Vocacional, por meio de transmissões online. 
“É um momento de união e de rezarmos ainda mais pelas vocações. A paróquia poderá escolher um dia e horário para 
fazer a Hora Santa.” 

                     HORA SANTA MÊS VOCACIONAL 2020                                                           
 

“AMADOS E CHAMADOS POR DEUS” 
 
 

REFRÃO DE INTERIORIZAÇÃO: 
Enviai, Senhor, muitos operários/ para a vossa messe / 
pois a messe é grande, Senhor/ e os operários são poucos! 
 
ANIM: Irmãos e irmãs, ainda inspirados pelo 4° Congresso Vocacional do Brasil em 2019, seguimos 
firmes nossa missão, conscientes de que o trabalho de animação vocacional não parou. Este Mês 
Vocacional com o tema: “AMADOS E CHAMADOS POR DEUS” e o lema: “És precioso a meus 
olhos… Eu te amo” (cf Is 43,4), será celebrado de uma forma especial, principalmente por conta 
da pandemia. É um momento para agradecermos pelas vocações que temos em nossa 
arquidiocese, e pedirmos ao Senhor da Messe que jamais nos abandone nestes momentos difíceis  
que estamos passando. É importante estarmos unidos, rezando pelas vocações, na esperança de 
muito em breve retornarmos às nossas atividades com fé e perseverança, não perdendo o 
entusiasmo de animadores vocacionais.  

Com alegria, acolhamos Jesus Cristo Sacramentado.   

CANTO DE EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: PODES REINAR 
 

1 - Senhor eu sei que é Teu este lugar 
Todos querem Te adorar 
Toma tua direção 
Senhor vem ó Santo Espírito 
os espaços preencher 
Reverência a Tua voz vamos fazer 
 
Podes Reinar 
Senhor Jesus oh sim! 
O Teu poder teu povo sentirá 
Que bom, Senhor! 
Saber que estás presente aqui. 
Reina Senhor neste lugar 
 
2 - Visita cada irmão oh meu Senhor, 
Dá-lhe paz interior, 
E razões pra Te louvar 
Desfaz todas as tristezas 
incertezas desamor 
Glorifica o Teu nome oh, meu Senhor! 



 

DIR: Graças e louvores se deem a todo 
momento (3x).  
TODOS: Ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento.  
 
ANIM: Neste mês Vocacional, temos a 
esperança de que continue sendo o mês 
quando todo mundo se reúne para rezar pelas 
vocações. Papa Francisco, na Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Christus Vivit, destaca 
que três verdades precisam ser anunciadas. 
A primeira verdade é que Deus nos ama, 
então isso está muito presente no tema 
“Amados e chamados por Deus” e no lema 
inspirado em Isaías “És precioso aos meus 
olhos. Eu te amo”. 
 
L1: Deus nos ama e nunca devemos duvidar 
disso. Diante desta realidade desafiadora pela 
qual estamos passando, ocasionada pela 
pandemia do COVID-19, ou em qualquer 
circunstância, somos amados infinitamente 
por Deus. 
 
TODOS: Somos “Amados e chamados por 
Deus” 
 
L2: O mês vocacional é um momento especial 
e quer de algum modo enfatizar que fomos 
chamados a amar, porque fomos antes de 
tudo amados. 
Amados e chamados por Deus. É esse o 
sentido do tema e do lema. 
 
TODOS: “És precioso a meus olhos… Eu te 
amo” . 
 
L3: A segunda verdade que o Papa proclamou 
na sua Exortação é que “A verdade nos 

salva”. Por amor, Cristo se entregou até ao 

fim para nos salvar. Os seus braços abertos na 
cruz são o sinal mais precioso de um amigo 
capaz de levar até ao extremo o seu amor. 
 
TODOS: A verdade nos salva. Jesus disse: “Eu 
sou o caminho, a verdade e a vida”. 
 
ANIM: A terceira verdade proclamada pelo 
Papa Francisco aos nossos jovens: “Ele vive e 

te quer vivo!” _ Ele é a nossa esperança e a 

mais bela juventude deste mundo! Tudo o 
que toca se torna jovem, fica novo, se enche 
de vida. Essa verdade é inseparável da 
anterior: “Ele vive!” É preciso recordar com 
frequência, porque corremos o risco de tomar 
Jesus Cristo apenas como um bom exemplo 
do passado, como uma recordação, como 
Alguém que nos salvou há dois mil anos. 
Temos sempre que recordar que Aquele que 
nos enche com a sua graça, Aquele que nos 
liberta, Aquele que nos transforma, Aquele 
que nos cura e consola é Alguém que vive. 
 

TODOS: Deus é amor, Cristo é o salvador, Ele 

vive. Onde está o Pai, está o Filho Jesus 
Cristo e também está o Espírito Santo. 
 
 
DIR: A vocação é um chamado de Deus e Ele 
nos chama pelo nome. No cartaz do mês 
vocacional, há um coração em vermelho em 
cujo centro há uma chaga de onde sai um rio. 
_Coração, sinal do amor de Deus, pelo qual 
nós somos escolhidos e chamados. Há 
também uma semente _ semente vocacional 
da Trindade _ que Deus planta no coração de 
cada pessoa e que precisa germinar, crescer e 
florescer. 

L1: A “vocação” tem sentido amplo como 
chamada de Deus. Inclui a chamada à vida, a 
chamada à amizade com Ele e a chamada à 
santidade. Isso tem um grande valor, porque 
coloca toda a nossa vida diante de Deus que 
nos ama, permitindo-nos compreender que 
nada é fruto dum caos sem sentido, mas, pelo 
contrário, tudo pode ser inserido num 
caminho de resposta ao Senhor, que tem um 
projeto estupendo para nós. 

TODOS: Somos todos chamados e amados 
por Deus. 

Canto: TE  AMAREI 

 
Me chamaste para caminhar na vida contigo 
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás 
Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na 
alma 
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti 



Te amarei Senhor,  te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 
Te amarei Senhor, te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem 
resposta 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
Mas tua força venceu e ao final e eu fiquei 
seduzido 
É difícil agora viver sem saudades de ti 

Te amarei Senhor,  te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 
Te amarei Senhor, te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

Ó Jesus não me deixe jamais caminhar solitário 
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração 
Vem ensina-me a viver a vida na tua presença 
No amor dos irmãos na alegria, na paz, na  união 

Te amarei Senhor,   te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 
Te amarei Senhor, te amarei Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

L2: A proposta do mês vocacional é para que 
todos se unam num mutirão de oração pelas 
vocações. Na primeira semana, valorizamos a 
vocação dos bispos, presbíteros e diáconos 
_MINISTÉRIOS ORDENADOS. São eles 
chamados a serem pescadores, lançarem as 
redes para a pesca milagrosa de almas 

sedentas do amor de Deus. Vamos colocá-los 

em oração diante de Jesus Sacramentado para 
que o Senhor os fortaleça em sua missão e dê 
perseverança a cada um no seu sim diário, na 
resposta generosa ao chamado recebido... 
 
L3: Na segunda semana, vamos lembrar com 
carinho da vocação do pai, da mãe e dos  
filhos – A FAMÍLIA. Este ano dedicado à 
família na Arquidiocese de Mariana, estamos 
tendo a grande oportunidade de valorizar 
muito a nossa Igreja Doméstica. Agradeçamos 
a Deus as muitas graças que temos 
experimentado em nossos lares. Os pais e 
filhos mais unidos nas orações, uma 
convivência familiar mais sólida de diálogo, 
perdão e respeito, ancorada no AMOR DE 
DEUS. Que o Senhor nos abençoe para que 

não desanimemos diante das muitas 
dificuldades por que estamos passando. 
 

Momento de Silêncio 

 
L1: Na terceira semana, a vocação das pessoas 
de VIDA CONSAGRADA – que fazem os votos 
de Castidade, Pobreza e Obediência. São 
lembradas pela disponibilidade de seguir 

Cristo espelhando-se no SIM de Maria, nossa 

Mãe e primeira vocacionada. 
 
TODOS: Maria, Mãe da Igreja, confiamos a ti 
todas as pessoas de Vida Consagrada, para 
que na humildade e com alegria possam 
seguir Jesus, teu Filho e nosso Senhor. 
Amém. 
 

DIR: Na quarta semana, a vocação dos 
CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS e seus diversos 
serviços na comunidade _ MINISTÉRIOS NÃO 
ORDENADOS _  lembrada e valorizada pela 
necessidade de pessoas que sejam sal da terra 
e luz do mundo. Também são “AMADOS E 
CHAMADOS POR DEUS” para o serviço, para o 

trabalho e o compromisso, “pois a Messe é 

grande, Senhor e os operários são poucos!” 
Não vamos nos esquecer, no último domingo 
dia 30, do DIA DOS CATEQUISTAS, 
homenageando e valorizando essa vocação 
tão importante nas comunidades. 
 
PALAVRA DE DEUS 
 
ANIM: O Senhor nos conhece, nos chama pelo 
nome e olha a cada um de nós com amor.  
_ Senhor, ilumina a nossa mente e abre o 
nosso coração para sermos capazes de  uma 
verdadeira escuta e acolhida da tua Palavra. 

 
CANTO: Eu vim para escutar, tua Palavra, tua 
Palavra, tua Palavra de Amor. 
                 Eu gosto de escutar, tua Palavra, tua 
Palavra, tua Palavra de Amor. 
 

Is 43, 1-7 
 

DIR.: Vamos silenciar para que a Palavra 

escutada encontre espaço em nossa vida, 



como resposta ou como pergunta, que nos 

ilumina e nos orienta. 

REFLEXÃO: 

 Você tem medo ou confia em Deus 

quando é chamado para uma missão? 

 Como você se sente sabendo que é 

amado e precioso para Deus? 

PRECES:  

Estamos vivendo momentos de tribulações 

com esta pandemia _ uma tempestade que 

acreditamos será seguida de uma grande 

bonança. Rezemos ao nosso Deus Pai:  

Enviai, Senhor, operários para vossa Messe! 

1-Pai de Bondade, nos unimos rezando por 

todas as vocações e com gratidão por todos 

os profissionais da área da saúde, nós vos 

pedimos... 

2-Pai de Bondade, nos unimos rezando pelo 
nosso Arcebispo, nossos padres e diáconos, 
que caminhem sempre mais no amor a Jesus 
Cristo e no compromisso para com o seu 
Reino, através do testemunho de uma vida 
alegre, de doação,  fraternidade, de entrega 
com espírito de serviço a Deus e ao povo, nós 
vos pedimos... 
 
3-Pai de Bondade, nos unimos rezando pelos 
seminaristas de nossa Arquidiocese, para que 
sejam perseverantes ao chamado que o 
Senhor lhes fez, nós vos pedimos... 
 
4-Pai de Bondade, nos unimos rezando  pelos 
pais, para que estejam sempre  próximos dos 
seus filhos e filhas, não os deixando sós diante 
dos desafios e das grandes escolhas da 
adolescência e da juventude,  que sejam 
apoio e os ajudem a encontrar o sentido e a 
valorização da vida, nós vos pedimos... 
 

5-Pai de Bondade, nos unimos rezando  pelos 
consagrados e consagradas, chamados a viver 
e testemunhar Cristo como a centralidade da 
vida humana, nós vos pedimos... 
 
6-Pai de Bondade, nos unimos rezando  pelos 
catequistas, pelos leigos e leigas, chamados a 
ser sal da terra e luz do mundo, e que possam 
dar sabor e iluminar os caminhos das novas 
gerações, para que vivam a experiência de 
serem amados e acolhidos em suas 
realidades, nós vos pedimos... 
 

 
DIR: Colocando no coração de Deus Pai as 
preces do nosso coração de filhos e filhas 
rezemos: Pai Nosso 
 
 BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

 CANTO FINAL 
1.Tu, te abeiraste da praia 
Não buscaste nem sábios nem ricos, 
Somente queres que eu te siga! 

Senhor, tu me olhaste nos olhos, 
A sorrir, pronunciastes meu Nome, 
Lá na praia, eu larguei o meu barco, 
Junto a Ti buscarei outro mar... 

2.Tu sabes bem que em meu barco 
Eu não tenho nem ouro nem espadas 
Somente redes e o meu trabalho. 
 
 
 
 


