
ORAÇÕES

 VOCACIONAIS



 Em 29 de setembro de 2018, nosso irmão escolápio, Alexandre Cléber, será 

ordenado Padre, pela graça de Deus. Convidamos, portanto, as comunidades cristãs 

escolápias a momentos especiais de oração pelas vocações, especialmente, pelas 

vocações religiosas e pela missão escolápia. Sugerimos quatro encontros, que podem 

ser utilizados na Fraternidade Escolápia, Movimento Calasanz, Círculos Bíblicos e 

outros.

 Que esse tempo de graça seja para todos nós, especialmente, para o Diácono 

Cléber, oportunidade para crescer na própria vocação e missão. Para a Glória de Deus 

e utilidade do próximo.

ORAÇÕES VOCACIONAIS

Por ocasião da Ordenação Sacerdotal de Alexandre Cléber

Dia Primeiro: Servidores da Palavra

2Timóteo 3,16-17.  Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, 
para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus 
seja perfeito, preparado para toda a boa obra.

Cada cristão, pelo Batismo, é profeta, mulher e 
homem da Palavra. Dela se alimenta para viver e 
anunciar a mensagem. Oremos pelo nosso irmão 
Cléber e por todos os catequistas, anunciadores da 
Boa Nova e missionários.

Oração: Senhor Jesus, derrama teu Espírito no coração dos teus discípulos e 
discípulas, para que se abram à tua Palavra que instrui, corrige, ilumina, alegra, 
orienta e nos situa em comunhão com as pessoas, com a comunidade e contigo. 
Dela impregnados, sejamos luz e coragem para o mundo. Amém!



Dia Segundo: A serviço da Caridade
Colossenses 3, 14. E acima de tudo, revesti-vos com o amor, que é o laço da perfeição.

Somos chamados, em virtude do Batismo, a reproduzir 
em nossas vidas os sentimentos, atitudes e obras de 
Jesus, o Bom Pastor, desenvolvendo o dom do amor 
em favor do próximo, especialmente  dos pobres e 
sofredores. Oremos pelo nosso irmão Cléber e por 
todos os agentes de pastoral que dedicam seu tempo 
para amar e contribuir com a vida digna dos excluídos 
e marginalizados. 

Oração: Senhor Jesus, Bom Pastor que acolheste às 
crianças, aos doentes, aos pobres e aos marginalizados, 
transmitindo vida e alegria para todos, inspira em nós 
motivação, sabedoria e força para fazer acontecer a vida 
onde prevalece a miséria e a fome. Não deixeis que desanimemos nem nos tornemos 
acomodados e insensíveis à dor das pessoas. Amém!

Dia Terceiro: Participantes da Liturgia

Romanos 12, 1-2. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço 
que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e 
agradável a Deus. Este é o vosso culto autêntico. Não vos 
amoldeis às estruturas deste mundo, mas transformai-
vos pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a 
vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe é agradável, o que 
é perfeito.

Associados a Cristo pelo Batismo, somos convidados a 
participar da oração de Jesus, que significa entregar a vida nas mãos de Deus para 
fazer a sua vontade. Eis o culto que agrada ao Pai. Oremos ao Senhor pelo nosso 
irmão Cléber e por todos e todas que exercem ministérios litúrgicos e de oração em 
favor das pessoas e do povo, para que a liturgia vivifique e estimule os corações na 
construção de uma sociedade justa e solidária. 



Atos 4, 32-34  A multidão dos fiéis era um só coração 
e uma só alma. Ninguém considerava propriedade 
particular as coisas que possuía, mas tudo era posto 
em comum entre eles. Com grande poder, os Apóstolos 
davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 
E todos eles gozavam de grande aceitação. Entre 
eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que 
possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o 
dinheiro.

Cada cristão e cristã, em virtude do Batismo, faz 
parte do Povo de Deus e é convocado a construir 
a comunidade de Jesus, na força do Espírito Santo. 
Essa comunidade assume a encomenda de Jesus 
de evangelizar e construir o reino de Deus na história humana. Oremos ao Senhor 
pelo nosso irmão Cléber e por todas as pessoas, mulheres e homens, que, a partir 
de vocações, carismas, serviços e ministérios diversos, fazem acontecer e crescer as 
comunidades cristãs que atualizam a presença de Cristo no mundo. 

Oração: Senhor Jesus, nós somos partes do teu Corpo animado pelo Espírito para 
levar a vida e a paz à humanidade. Abre os nossos olhos, mentes e corações para que, 
no meio a uma cultura tão individualista, aprendamos a valorizar a tua comunidade, 
apesar das falhas e limitações. Faz que sejamos comunitários e solidários com todos 
e saibamos caminhar em comunhão de vida e de missão. Amém!

Dia Quarto: Comunidades a serviço do reino de Deus

Oração: Senhor Jesus, Caminho que leva para o Pai, inspira em nossas comunidades 
uma liturgia que brota da vida do povo e a ela se orienta, fazendo acontecer a graça 
divina na luta do povo na procura de um mundo novo. Amém!


