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Apresentação

Estamos percorrendo o caminho sinodal, caminho de comunhão, conver-
são e escuta em todas as Comunidades, Pastorais, Movimentos e Serviços de 
nossas Dioceses.

Todos nós, comprometidos na animação vocacional, temos o dever de per-
correr decididamente por este caminho, porque “a sinodalidade, o caminhar 
juntos, é uma vocação fundamental para a Igreja e, só neste horizonte, é pos-
sível descobrir e valorizar as diversas vocações, carismas e ministérios” (Papa 
Francisco, 08/05/2022).

Fazer o caminho juntos inclui rezar juntos e contemplar os mistérios da vida 
do Senhor e de sua santa Mãe e Mãe dos Vocacionados, a Virgem Maria. É o 
Senhor quem chama e a Ele devemos levantar o olhar para agradecer a respos-
ta pronta e generosa de tantos vocacionados que assumem decididamente o 
seu chamado e vivem o seu cotidiano fazendo de sua vida uma missão. 

Neste horizonte preparamos o presente subsídio da 1ª Jornada Regional 
de Oração pelas Vocações, para auxiliar as Equipes Diocesanas e Paroquiais da 
Pastoral Vocacional que, no mês de agosto, dedicarão especial tempo para a 
oração em favor das diversas vocações na Igreja e na sociedade. 

É tempo de envolver todos os discípulos do Senhor - Comunidades, Pasto-
rais, Movimentos, Grupos de Oração, Grupos de Jovens, Grupos Vocacionais, 
Pastoral dos Acólitos e Coroinhas, seminaristas e famílias - para rezar o Santo 
terço, unidos por um forte laço tecido pela oração, em que cada comunidade 
paroquial responsabilize-se pelo seu dia de oração pelas vocações no Mês de 
Vocacional, conforme a proposta indicada pelas dioceses. 

Vamos lá, a Mãe dos vocacionados estará nos acompanhando nesta missão 
e na grande missão de fazer brotar em cada comunidade uma nova vocação.

Dom Sergio de Deus Borges
(Bispo de Foz do Iguaçu - PR e referencial para a
Pastoral Vocacional e o Serviço de Animação
Vocacional no Paraná)
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As coisas boas, bonitas e frutuosas que fazemos precisam ser compartilhadas. 
O objetivo não é se autopromover, mas sim evangelizar, mostrando que 
somos felizes por seguir e servir Jesus Cristo! 

Por isso, queremos mostrar a nossa Jornada Regional de Oração pelas 
Vocações acontecendo. Será bonito ver que, em todos os cantos do Paraná, 
haverá pessoas rezando pelas vocações. 

Durante a oração na sua paróquia ou instituto, faça algumas fotos, poste nas 
suas redes sociais, marcando o perfil @cnbbsul2 e também nos envie. Ao 
escanear o QR Code abaixo você encontrará um formulário para enviar fotos 
e terá acesso à galeria das fotos enviadas de todo Paraná.  

VAMOS COMPARTILHARVAMOS COMPARTILHAR
nossa Jornada Regional de Oração pelas Vocações 

ENVIE FOTOS DO TERÇO VOCACIONAL

VEJA A GALERIA DE FOTOS DO TERÇO 
VOCACIONAL ACONTECENDO NAS    
VÁRIAS DIOCESES DO PARANÁ
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M I S T É R I O S  G O Z O Z O SM I S T É R I O S  G O Z O Z O S
pelas Famílias
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MOTIVAÇÃO INICIAL

Dirigente: Irmãos e irmãs, caríssi-
mos, o Bom Pastor nos reúne em 
oração, sob os cuidados da Virgem 
Maria, pelo despertar e perseveran-
ça dos vocacionados. Hoje, em espe-
cial, estamos respondendo ao convi-
te da Igreja Católica no Paraná, que 
nos chamou a participar desta cor-
rente de oração pelas vocações no 
Mês Vocacional. Como nós, muitas 
outras comunidades e em todos os 
cantos do nosso Estado amplificam a 
súplica por uma primavera vocacio-
nal em nossa Igreja. 
Rezaremos este terço pela vocacão 
familiar à luz dos mistérios da ale-
gria. Queremos contemplar, com o 
auxílio da Mãe da Igreja, os grandes 
chamados de Deus na história das 
famílias: a gravidez, as atitudes edu-
cativas dos familiares, o colo e a pro-
teção dos pais, a paz nos olhos dos 
idosos e as escolhas dos filhos. Tudo 
isso nos fala de vocação e nos chama 
a rezar por ela. Com fé, iniciemos:  

Canto: 
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe 
de Jesus. Que um dia teu povo des-
perta e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e cami-
nha com teu Jesus. 

1. Maria de Jesus Cristo, Maria de 
Deus, Maria mulher. Ensina teu povo 
o teu jeito de ser o que Deus quiser 
(2x). 
2. Maria Senhora nossa, Maria do 
povo, povo de Deus. Ensina teu jeito 
perfeito de sempre escutar teu Deus 
(2x). 

Sinal da Cruz 
Creio 
Pai-Nosso 
3 Ave-Marias  
Glória ao Pai.. Ó meu bom Jesus.. 

Intenções

1º MISTÉRIO:
ANUNCIAÇÃO

DO ANJO

Dirigente: No pri-
meiro mistério go-
zoso contempla-
mos o anúncio do 

anjo Gabriel a Nossa Senhora de que 
ela dará à luz a Jesus. 
Leitor 1: Disse o anjo Gabriel a Ma-
ria: “Alegra-te, cheia de graça, o Se-
nhor está contigo! Eis que concebe-
rás no teu seio e darás à luz um filho, 
e o chamarás com o nome de Jesus” 
(Lc 1,28.31). 
Leitor 2: O anúncio da vida se irrom-
pe com alegria pelos lábios do anjo 
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Gabriel, é a própria alegria de Deus 
sendo comunicada e a certeza de 
seu júbilo ao nos dar a vida. Ao re-
cordarmos a anunciação, louvamos 
os caminhos pelos quais Deus nos 
trouxe à vida e agradeçamos pelas 
pessoas que nos acolheram neste 
mundo, ainda que tenham havido di-
ficuldades, o sim de Deus falou mais 
forte. Louvado seja o Senhor da vida, 
que nos chamou à existência! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 2º MISTÉRIO:
VISITAÇÃO DE 

NOSSA SENHORA 
À SANTA ISABEL

Dirigente: No se-
gundo mistério 
gozoso contempla-

mos a visita de Nossa Senhora à sua 
prima Isabel, que também estava 
grávida. 
Leitor 1: Isabel cheia do Espírito San-
to disse: “Donde vem que a mãe do 
meu Senhor me visite? Pois quando 
tua saudação chegou aos meus ouvi-
dos, a criança estremeceu de alegria 
em meu ventre” (Lc 1, 43-44). 
Leitor 2: A criança que estremece de 
alegria no seio de Isabel nos chama 

à contemplação das visitas de Deus 
em nossa vida. Quantas vezes o Se-
nhor veio nos visitar encarnado no 
coração dos nossos pais e responsá-
veis? Recordamos os gestos de ter-
nura que recebemos nos caminhos 
de nossa história, palavras e atitudes 
que recuperaram a nossa alegria in-
terior. Louvado seja Deus pelas ale-
grias profundas de nossa vida! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 3º MISTÉRIO:
NASCIMENTO DE 

JESUS

Dirigente: No ter-
ceiro mistério go-
zoso contempla-

mos o nascimento de Jesus na gruta 
de Belém. 
Leitor 1: “O anjo disse-lhes: ‘Não 
tenhais medo! Eis que vos anuncio 
uma grande alegria, que será para 
todo o povo: ‘Nasceu-vos hoje um 
Salvador, que é o Cristo-Senhor, na 
cidade de Davi” (Lc 2, 10-11). 
Leitor 2: Neste mistério tomamos 
nos braços e conduzimos bem próxi-
mo ao nosso peito o nosso Salvador 
na figura de uma criança. O calor de 
sua presença nos ajuda a recordar o 
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abraço quente e afetuoso daqueles 
que nos acolherem com tanto amor, 
espaço sagrado que não deveria fal-
tar a nenhuma criança, no colo dos 
pais e cuidadores se tecem homens 
e mulheres amados e confiantes. 
Louvado seja Deus pelas experiên-
cias de amor que recebemos em 
nossas famílias! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”.

4º MISTÉRIO:
APRESENTAÇÃO 

DE JESUS NO   
TEMPLO

Dirigente: No quar-
to mistério gozoso 
contemplamos a 

apresentação de Jesus no templo. 
Leitor 1: Simeão tomou o menino 
nos braços e bendisse a Deus dizen-
do: “Agora, Senhor, podes deixar teu 
servo ir em paz, pois meus olhos vi-
ram a tua salvação, que preparastes 
em face de todos os povos” (Lc 1, 29-
31). 
Leitor 2: O velho Simeão encontrou 
a paz ao ver a salvação no rosto do 
menino Jesus. Através desse ancião 
encontramo-nos com os idosos de 
nossos lares, eles são chamados a 

acolher a paz, a ver esperança no 
rosto das novas gerações e a trans-
mitir confiança em Deus. Louvado 
seja o Deus que reveste a velhice 
com sabedoria e paz!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

5º MISTÉRIO:
PERDA E ENCON-
TRO DE JESUS NO 

TEMPLO

Dirigente: No quin-
to mistério gozoso 

contemplamos a perda e o encontro 
de Jesus no Templo entre os douto-
res da Lei. 
Leitor 1: Maria lhe disse: “Meu filho, 
por que agiste assim conosco? Olha 
que teu pai e eu, aflitos, te procurá-
vamos. Ele respondeu ‘Por que me 
procuráveis? Não sabíeis que devo 
estar na casa de meu Pai?” (Lc 2, 48-
49). 
Leitor 2: Nos caminhos da vida há 
também desencontros, situações 
que não entendemos e que nos le-
vam às aflições. Ver os filhos ensaia-
rem seus próprios caminhos não é 
uma experiência fácil. Temos medo 
por eles, queremos protegê-los dos 
sofrimentos, mas contamos com 
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uma grande Auxiliadora, a Virgem 
Mãe, ela nos ajuda a confiar na pro-
vidência de Deus e intercede pelos 
nossos filhos. Louvado seja Deus que 
desperta no coração dos jovens a vo-
cação! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

AGRADECIMENTO: 
Infinitas graças vos damos, sobe-
rana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de vossas 
mãos liberais. Dignai-vos, agora e 
para sempre, tomar-nos debaixo do 
vosso poderoso amparo, e para mais 
vos obrigar, vos saudamos com uma 
Salve Rainha.  

SALVE RAINHA 
Salve Rainha, Mãe de Misericórida... 

ORAÇÃO VOCACIONAL 
Jesus, mestre divino que chamas-
tes os apóstolos para vos seguirem, 

continuai a passar pelos nossos ca-
minhos, pelas nossas famílias, pelas 
nossas escolas. E continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas, 
dai forças para que vos sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, como religiosos e religiosas 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém! 

CANTO FINAL 
Mãe das vocações, escuta os filhos 
teus: Intercede por nós a Deus.
1. Que aprendamos a pedir, interce-
de por nós . Operários para a messe, 
intercede por nós. E em cada comu-
nidade, intercede por nós. Uma nova 
vocação. Roga por nós, Roga por nós, 
intercede por nós! 
2. Que a Igreja, num só corpo, inter-
cede por nós. Seja unida na oração, 
intercede por nós. Partilhe testemu-
nhos, intercede por nós. De voca-
ções: agora é a hora. Roga por nós. 
Roga por nós, intercede por nós! 
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M I S T É R I O S  D O L O R O S O SM I S T É R I O S  D O L O R O S O S
pela Vida Consagrada
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MOTIVAÇÃO INICIAL

Dirigente: Irmãos e irmãs, caríssi-
mos, Cristo, a testemunha fiel, nos 
confia a oração em comunidade pe-
los vocacionados na provação. Hoje, 
em particular, respondemos ao con-
vite da Igreja do Paraná, que nos 
chamou a participar desta corrente 
de oração pelas vocações no Mês 
Vocacional. Como nós, muitas outras 
comunidades e em todos os cantos 
do nosso Estado amplificam a súpli-
ca por uma primavera vocacional em 
nossa Igreja. 
Rezaremos o terço, em especial, pe-
las vocações à vida consagrada e re-
ligiosa à luz dos mistérios dolorosos. 
O chamado à vida tende a desabro-
char na escolha de uma vocação. Há 
aqueles que escolhem a vida consa-
grada. Por esses cristãos consagra-
dos e pela perseverança deles nas 
provações e regozijos com missão, 
rezemos com fé:  

Canto:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe 
de Jesus. Que um dia teu povo des-
perta e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e cami-
nha com teu Jesus. 
1. Maria de Jesus Cristo, Maria de 
Deus, Maria mulher. Ensina teu povo o 
teu jeito de ser o que Deus quiser (2x). 

2. Maria Senhora nossa, Maria do 
povo, povo de Deus. Ensina teu jeito 
perfeito de sempre escutar teu Deus 
(2x). 

Sinal da Cruz 
Creio 
Pai-Nosso 
3 Ave-Marias  
Glória ao Pai.. Ó meu bom Jesus.. 
Intenções

1º MISTÉRIO:
AGONIA DE JESUS 

NO HORTO

Dirigente: No pri-
meiro mistério do-
loroso contempla-
mos a agonia de 
Jesus no Horto das 

Oliveiras. 
Leitor 1: “Retirou-se Jesus com eles 
para um lugar chamado Getsêmani 
e disse-lhes: ‘Assentai-vos aqui, en-
quanto eu vou ali orar’. E, toman-
do consigo Pedro e os dois filhos de 
Zebedeu, começou a entristecer-se 
e a angustiar-se. Disse-lhes, então: 
“Minha alma está triste até a morte. 
Ficai aqui e vigiai comigo”. Adiantou-
-se um pouco e, prostrando-se com 
a face por terra, assim rezou: “Meu 
Pai, se é possível, afasta de mim este 
cálice! Todavia não se faça o que eu 
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quero, mas sim o que tu queres’” (Mt 
26, 36-39).
Leitor 2: Muitas vezes encontramos 
religiosos no Horto das Oliveiras, em 
situações de sofrimento por perse-
guição, doenças do corpo e da men-
te, desânimo, solidão e outros ques-
tões que possam enfraquecer a fe. 
Mas em sintonia com a cruz de Jesus, 
encontram força e coragem para dar 
continuidade à vida do seguimento a 
Ele no serviço aos irmãos e irmãs. Se-
nhor, sustentai os consagrados e con-
sagradas abatidos pelo sofrimento! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 2º MISTÉRIO:
FLAGELAÇÃO DE 

JESUS

Dirigente: No se-
gundo mistério 
gozoso contempla-

mos a flagelação de Jesus. 
Leitor 1: “Pilatos mandou então fla-
gelar Jesus. Os soldados teceram de 
espinhos uma coroa e puseram-lha 
sobre a cabeça e cobriram-no com 
um manto de púrpura. Aproxima-
vam-se dele e diziam: ‘Salve, rei dos 
judeus!’. E davam-lhe bofetadas” (Jo 
19,1-3). 

Leitor 2: A vida consagrada é aco-
metida por muitos flagelos quando 
escolhe testemunhar com a vida a 
profecia do Deus amor e compaixão. 
Ir na contramão do caminho deste 
mundo requer coragem e a confir-
mação diária do sim. Que a escolha 
em doar a vida não se torne ressen-
tida pelos sofrimentos, mas venha 
a fomentar nos consagrados aquela 
mesma paixão que moveu Jesus a 
entregar-se na cruz. Senhor, enco-
rajai os religiosos e religiosas com a 
força da verdade!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 3º MISTÉRIO:
COROAÇÃO DE 

JESUS COM
ESPINHOS

Dirigente: No 
terceiro misté-
rio doloroso con-
templamos Jesus 
escarnecido e co-

roado de espinhos. 
Leitor 1: “Os soldados do governa-
dor conduziram Jesus para o pretório 
e rodearam-no com todo o pelotão. 
Arrancaram-lhe as vestes e coloca-
ram-lhe um manto escarlate. Depois, 
trançaram uma coroa de espinhos, 
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meteram-lha na cabeça e puseram-
-lhe na mão uma vara. Dobrando os 
joelhos diante dele, diziam com es-
cárnio: ‘Salve, rei dos judeus!’” (Mt 
27, 27-29). 
Leitor 2: Entre os consagrados e con-
sagradas há aqueles que são coroa-
dos com os espinhos da humilhação, 
vexação, desvalorização, chegando, 
às vezes, às ofensas. Rezemos para 
que não desanimem e não se aco-
vardem diante das injustiças, mas 
acolham os desafios como símbolo 
da liberdade na escolha de seguir o 
caminho de Jesus, na esperança do 
dia em que serão coroados de glória. 
Senhor, revigorai o ânimo dos consa-
grados e consagradas injustiçados!
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”.

4º MISTÉRIO:
CAMINHO DE 
JESUS PARA O 

CALVÁRIO

Dirigente: No quar-
to mistério doloro-
so contemplamos 

Jesus carregando a cruz até o Monte 
Calvário. 
Leitor 1: “Passava por ali certo ho-
mem de Cirene, chamado Simão, que 

vinha do campo, pai de Alexandre e 
de Rufo, e obrigaram-no a que lhe 
levasse a cruz. Conduziram Jesus ao 
lugar chamado Gólgota, que quer di-
zer lugar do crânio” (Mc 15, 21-22). 
Leitor 2: No caminho dos consagra-
dos há também muitas alegrias: a 
alegria da força de Cristo que os re-
erguem nas horas difíceis e de pro-
vações; a ajuda de pessoas que são 
suporte e fazem caminhada junto 
deles, fortalecendo-os nas subidas 
para os montes da vida; a alegria em 
sentir que não estão sós, mas aos 
cuidados do povo de Deus. Senhor, 
dê aos consagrados que carregam 
cruzes contar com o auxílio de cris-
tãos como contastes com o Cireneu!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

5º MISTÉRIO:
CRUCIFIXÃO DE 

JESUS

Dirigente: No quin-
to mistério doloro-
so contemplamos 
a crucifixão e mor-

te de Jesus na cruz. 
Leitor 1: “Chegados que foram ao lu-
gar chamado Calvário, ali o crucifica-
ram, como também os ladrões, um 



12

 |Primeira Jornada Regional de Oração pelas Vocações

à direita e outro à esquerda. E Jesus 
dizia: ‘Pai, perdoa-lhes; porque não 
sabem o que fazem’. [...] Era quase a 
hora sexta e em toda a terra houve 
trevas até a hora nona. Escureceu-
-se o sol e o véu do templo rasgou-se 
pelo meio. Jesus deu então um gran-
de brado e disse: ‘Pai, nas tuas mãos 
entrego o meu espírito’. E, dizendo 
isso, expirou” (Lc 23, 33-46). 
Leitor 2: A vida consagrada é segui-
mento de Jesus, é assumir a vida 
dEle nos carismas das mais variadas 
congregações. O ideal é o Evange-
lho de Jesus Cristo. E seguir Cristo 
implica “entregas”. Rezemos pela 
fidelidade de todos os religiosos e 
religiosas, sobretudo, daqueles que 
se encontram na agonia do findar da 
vida. Senhor, consola os religiosos 
agonizantes! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

AGRADECIMENTO: 
Infinitas graças vos damos, sobe-
rana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de vossas 
mãos liberais. Dignai-vos, agora e 
para sempre, tomar-nos debaixo do 
vosso poderoso amparo, e para mais 
vos obrigar, vos saudamos com uma 
Salve Rainha.  

SALVE RAINHA 
Salve Rainha, Mãe de Misericórida... 

ORAÇÃO VOCACIONAL 
Jesus, mestre divino que chamas-
tes os apóstolos para vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos ca-
minhos, pelas nossas famílias, pelas 
nossas escolas. E continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas, 
dai forças para que vos sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, como religiosos e religiosas 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém! 

CANTO FINAL 
Mãe das vocações, escuta os filhos 
teus: Intercede por nós a Deus.
1. Que aprendamos a pedir, interce-
de por nós . Operários para a messe, 
intercede por nós. E em cada comu-
nidade, intercede por nós. Uma nova 
vocação. Roga por nós, Roga por nós, 
intercede por nós! 
2. Que a Igreja, num só corpo, inter-
cede por nós. Seja unida na oração, 
intercede por nós. Partilhe testemu-
nhos, intercede por nós. De voca-
ções: agora é a hora. Roga por nós. 
Roga por nós, intercede por nós! 
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M I S T É R I O S  G l o r i o s o sM I S T É R I O S  G l o r i o s o s
pelos Leigos e Missionários
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MOTIVAÇÃO INICIAL

Dirigente: Irmãos e irmãs, caríssi-
mos, Cristo, a luz do mundo, nos 
chamou para rezarmos, com o au-
xílio de Maria, pelo apostolado e 
missão dos vocacionados. Hoje, em 
particular, respondemos ao convite 
da Igreja do Paraná, que nos pediu 
para participarmos desta corrente 
de oração pelas vocações no Mês 
Vocacional. Como nós, muitas outras 
comunidades e em todos os cantos 
do nosso Estado amplificam a súpli-
ca por uma primavera vocacional em 
nossa Igreja. 
Rezaremos este terço na intenção dos 
leigos e missionários à luz dos misté-
rios gloriosos. À presença do Senhor 
ressuscitado, trazemos a vocação dos 
cristãos leigos, que de forma genero-
sa irradiam na Igreja e no mundo os 
mistérios do Reino de Deus. Também, 
rezaremos pela vocação missionária, 
para que no coração dos jovens  se 
confirme o envio a pregar o Evange-
lho. Iniciemos com fé:  

Canto:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe 
de Jesus. Que um dia teu povo des-
perta e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e cami-
nha com teu Jesus. 
1. Maria de Jesus Cristo, Maria de 

Deus, Maria mulher. Ensina teu povo 
o teu jeito de ser o que Deus quiser 
(2x). 
2. Maria Senhora nossa, Maria do 
povo, povo de Deus. Ensina teu jeito 
perfeito de sempre escutar teu Deus 
(2x). 

Sinal da Cruz 
Creio 
Pai-Nosso 
3 Ave-Marias  
Glória ao Pai.. Ó meu bom Jesus.. 

Intenções

1º MISTÉRIO:
RESSURREIÇÃO

DE JESUS

Dirigente: No pri-
meiro mistério glo-
rioso contemplamos 

a ressurreição gloriosa de Jesus. 
Leitor 1: “As mulheres, entrando no 
túmulo, viram um jovem sentado 
à direita, vestido com uma túnica 
branca. E se espantaram. Ele lhes 
disse: Não se assustem. Vocês procu-
ram Jesus de Nazaré, o Crucificado, 
Ressuscitou” (Mc 16, 5-6).
Leitor 2: Jesus ressuscitado é a ver-
dadeira juventude. Notemos alguns 
detalhes interessantes do Evangelho 
de Marcos sobre a chamada à verda-
deira juventude dos ressuscitados: 
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na paixão do Senhor aparece um jo-
vem medroso que procurava seguir 
Jesus, mas fugiu nu (Mc 14, 51-52), 
um jovem que não teve a força de 
arriscar tudo para seguir o Senhor; 
enquanto, junto do túmulo vazio, 
vemos um jovem “vestido com uma 
túnica branca” (Mc 16, 5), que con-
vidava a vencer o medo e anuncia-
va a alegria da ressurreição. Senhor, 
dai aos cristãos leigos a força para 
vencer os medos que fragilizam seu 
apostolado! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 2º MISTÉRIO:
ASCENSÃO DE 

JESUS

Dirigente: No se-
gundo mistério 

glorioso contemplamos a ascensão 
de Jesus ao céu. 
Leitor 1: “Depois que o Senhor Jesus 
lhes falou, foi levado ao céu e está 
sentado à direita de Deus. E eles par-
tiram e pregaram por toda a parte” 
(Mc 16, 19-20). 
Leitor 2: Leigos e leigas, devemos to-
mar a peito, com realismo e amor, a 
nossa cultura e enchê-la de Evange-
lho. Somos enviados hoje a anunciar 

a Boa Nova de Jesus aos tempos no-
vos. Temos de amar o nosso tempo 
com as suas possibilidades e riscos, 
com as suas alegrias e sofrimentos, 
com as suas riquezas e limites, com 
os seus sucessos e erros (Christus Vi-
vit, n. 200). Senhor, dai-nos a cora-
gem de pregar a Boa Nova nas peri-
ferias existenciais do nosso mundo!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 3º MISTÉRIO:
DESCIDA DO

ESPÍRITO SANTO

Dirigente: No ter-
ceiro mistério 
glorioso contem-
plamos a vinda 

do Espírito Santo sobre Maria e os 
Apóstolos, reunidos no Cenáculo. 
Leitor 1: “Chegando o dia de Pen-
tecostes, estavam todos reunidos 
no mesmo lugar. Apareceu-lhes en-
tão uma espécie de línguas de fogo 
que se repartiram e pousaram sobre 
cada um deles. Ficaram todos cheios 
do Espírito Santo” (At 2, 1-4). 
Leitor 2: O Espírito Santo repara 
e abre os corações para receber o 
Evangelho. Ele é quem mantém viva 
em nós a experiência de salvação. 
Ele nos ajuda a crescer nesta alegria 
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se o deixamos agir. Do Espírito Santo 
o coração de Cristo ressuscitado está 
repleto e como duma fonte, Ele der-
rama-se em nossa vida. Quando nós 
o recebemos, Ele faz-nos entrar cada 
vez mais no coração de Cristo (Chris-
tus Vivit, n. 130). Senhor, suplicamos 
o fogo do teu Espírito para renovar 
nosso chamado, vida e missão.
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

4º MISTÉRIO:
ASSUNÇÃO DE 

NOSSA SENHORA

Dirigente: No 
quarto mistério 
glorioso contem-
plamos a assunção 

de Nossa Senhora ao céu.
Leitor 1: “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” (Lc 1, 48-49). 
Leitor 2: Maria, a donzela de alma 
grande que exultava de alegria (Lc 1, 
47), a jovenzinha com olhos ilumina-
dos pelo Espírito Santo, que contem-
plava a vida com fé e guardava tudo 
no seu coração (Lc 2, 19.51). Não fi-
cava quieta, punha-se continuamen-

te a caminho: quando soube que sua 
prima precisava dela, não pensou nos 
próprios projetos, mas dirigiu-se às 
pressas para a montanha (Lc 1, 39). 
Permaneceu no meio dos discípulos 
reunidos em oração à espera do Es-
pírito Santo (At 1, 14). Assim, com a 
presença dela, nasceu uma Igreja jo-
vem, com os seus Apóstolos em saída 
(At 2, 4-11). (Christus Vivit, n. 46-47). 
Senhor, pedimos o dom da disponi-
bilidade e do comprometimento que 
moveu o coração de Maria!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

5º MISTÉRIO:
COROAÇÃO DE 

NOSSA SENHORA

Dirigente: No quin-
to mistério glorioso 
contemplamos a co-
roação de Nossa Se-

nhora como Rainha do céu e da terra. 
Leitor 1: “Apareceu em seguida um 
grande sinal no céu: uma Mulher re-
vestida do sol, a lua debaixo dos seus 
pés e na cabeça uma coroa de doze 
estrelas” (Ap 12, 1).
Leitor 2: No coração da Igreja, res-
plandece Maria. Ela é o grande mo-
delo para uma Igreja jovem, que 
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deseja seguir Cristo com frescor e 
docilidade. Maria teria, sem dúvida, 
uma missão difícil, mas as dificul-
dades não eram motivo para dizer 
“não”. Maria não comprou um segu-
ro de vida! Maria embarcou no jogo 
e, por isso, é forte, é uma “influen-
ciadora”, é a “influenciadora” de 
Deus! (Christus Vivit 43-44). Senhor, 
anime nosso testemunho cristão, 
que nossa alegria e amor conquiste 
os corações e traga esperança aos 
que se aproximam de nós! 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

AGRADECIMENTO: 
Infinitas graças vos damos, sobe-
rana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de vossas 
mãos liberais. Dignai-vos, agora e 
para sempre, tomar-nos debaixo do 
vosso poderoso amparo, e para mais 
vos obrigar, vos saudamos com uma 
Salve Rainha.  

SALVE RAINHA 
Salve Rainha, Mãe de Misericórida... 

ORAÇÃO VOCACIONAL 
Jesus, mestre divino que chamas-
tes os apóstolos para vos seguirem, 

continuai a passar pelos nossos ca-
minhos, pelas nossas famílias, pelas 
nossas escolas. E continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas, 
dai forças para que vos sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, como religiosos e religiosas 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém! 

CANTO FINAL 
Mãe das vocações, escuta os filhos 
teus: Intercede por nós a Deus.
1. Que aprendamos a pedir, interce-
de por nós . Operários para a messe, 
intercede por nós. E em cada comu-
nidade, intercede por nós. Uma nova 
vocação. Roga por nós, Roga por nós, 
intercede por nós! 
2. Que a Igreja, num só corpo, inter-
cede por nós. Seja unida na oração, 
intercede por nós. Partilhe testemu-
nhos, intercede por nós. De voca-
ções: agora é a hora. Roga por nós. 
Roga por nós, intercede por nós! 
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M I S T É R I O S  L U M I N O S O SM I S T É R I O S  L U M I N O S O S

pelos Ministros Ordenados
e Seminaristas
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MOTIVAÇÃO INICIAL

Dirigente: Irmãos e irmãs, caríssimos, 
o Cristo, Sumo Sacerdote, nos chama 
a rezar em comunidade pelo dom de 
vocações ministeriais. Hoje, nós res-
pondemos ao convite da Igreja do 
Paraná, que pediu nossa participação 
nesta corrente de oração pelas vo-
cações no Mês Vocacional. Conosco, 
muitas outras comunidades e em to-
dos os cantos do nosso Estado am-
plifcam a súplica por uma primavera 
vocacional em nossa Igreja. 
Rezaremos este terço pelas vocações 
aos ministérios diaconal, presbiteral 
e episcopal à luz dos mistérios lumi-
nosos. Sobretudo, queremos pedir 
ao Senhor, que se fortaleça no cora-
ção dos seminaristas o desejo de ser 
configurados ao Cristo Bom Pastor 
e que, em nossas comunidades as 
crianças, adolescentes e jovens ou-
çam a vibrante chamada do Senhor: 
“Vem e Segue-me”. Iniciemos com 
alegria:  

Canto:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe 
de Jesus. Que um dia teu povo des-
perta e na certa vai ver a luz. Que 
um dia teu povo se anima e cami-
nha com teu Jesus. 
1. Maria de Jesus Cristo, Maria de 
Deus, Maria mulher. Ensina teu povo 

o teu jeito de ser o que Deus quiser 
(2x). 
2. Maria Senhora nossa, Maria do 
povo, povo de Deus. Ensina teu jeito 
perfeito de sempre escutar teu Deus 
(2x). 

Sinal da Cruz 
Creio 
Pai-Nosso 
3 Ave-Marias  
Glória ao Pai.. Ó meu bom Jesus.. 

Intenções

1º MISTÉRIO:
BATISMO
DE JESUS

Dirigente: No pri-
meiro mistério lumi-
noso contemplamos 
o Batismo de Jesus 

nas águas do Rio Jordão. 
Leitor 1: “Aconteceu, naqueles dias, 
que Jesus veio de Nazaré da Galiléia 
e foi batizado por João no rio Jordão. 
E, logo ao subir da água, ele viu os 
céus se rasgando e o Espírito, como 
uma pomba, descer até ele, e uma 
voz veio dos céus: ‘Tu és o meu filho 
amado, em ti me comprazo’” (Mc 
1,9-11).
Leitor 2: Para cumprir toda a justiça 
foi necessário que Jesus fosse bati-
zado por João Batista. Em Jesus, des-
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cobrimos que o caminho vocacio-
nal começa e se renova na força do 
nosso batismo. Senhor, honramos o 
vosso batismo e vos pedimos a gra-
ça da fidelidade às promessas ba-
tismais, para que fortalecidos na fé, 
busquemos honrar o “Sim” da nossa 
vocação, em especial, daqueles que 
escolheram a vida ministerial. 
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 2º MISTÉRIO:
 A AUTORREVELA-
ÇÃO DE JESUS NAS 
BODAS DE CANÁ

Dirigente: No se-
gundo mistério lu-

minoso contemplamos a autorreve-
lação de Jesus nas bodas de Caná.  
Leitor 1: “Houve um casamento em 
Caná da Galileia e a mãe de Jesus 
estava lá. Jesus foi convidado para o 
casamento e os seus discípulos tam-
bém. Ora, não havia mais vinho, pois 
o vinho do casamento havia acabado. 
Então a mãe de Jesus lhe disse: ‘Eles 
não têm mais vinho’. Respondeu-lhe 
Jesus: ‘Que queres de mim, mulher? 
Minha hora ainda não chegou. Sua 
mãe disse aos serventes: ‘Fazei tudo 
o que ele vos disser’” (Jo 2, 1-5). 

Leitor 2: Nas bodas de Caná, a obe-
diência de Jesus o faz realizar com 
amor o pedido de sua mãe. Nós tam-
bém nos aproximamos da Virgem, 
pedindo sua intercessão pelos minis-
tros ordenados e as vocações à vida 
sacerdotal de nossas Dioceses. Se-
nhor, honramos o vosso milagre na-
quela núpcia em que faltava o vinho 
da alegria e vos pedimos que cumule 
os nossos pastores com o ânimo ale-
gre daqueles que se doaram inteira-
mente pela própria vocação.  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

 3º MISTÉRIO:
ANÚNCIO DO    

REINO DE DEUS

Dirigente: No ter-
ceiro mistério lu-
minoso contem-

plamos Jesus que anuncia o Reino de 
Deus e o convite a conversão. 
Leitor 1: “O Espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me consa-
grou pela unção para evangelizar os 
pobres; enviou-me para proclamar a 
libertação aos presos e aos cegos a 
recuperação da vista, para restituir a 
liberdade aos oprimidos e para pro-
clamar um ano de graça do Senhor” 
(Lc 4, 18-19). 
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Leitor 2: Jesus inicia seu ministério 
de misericórdia, seu coração se apro-
xima de todos os caídos e excluídos. 
Seu ano da graça se perpetua espe-
cialmente através dos Sacramentos 
da Reconciliação e Unção dos Enfer-
mos confiados aos seus sacerdotes. 
Senhor, pedimos por todos os sacer-
dotes, dai-lhes um coração ungido 
com a bálsamo da misericórdia, e 
que sejam ternura viva no encontro 
com os enfermos e agonizantes.
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”.

4º MISTÉRIO:
TRANSFIGURAÇÃO 

DE JESUS

Dirigente: No quar-
to mistério lumino-
so contemplamos 

a transfiguração de Jesus no monte 
Tabor.
Leitor 1: “Jesus tomou consigo Pedro, 
Tiago e João, e os levou, sozinhos, 
para um lugar retirado sobre uma 
alta montanha. Ali foi transfigurado 
diante deles. Suas vestes tornaram-
-se resplandecentes, extremamente 
brancas, de alvura tal como nenhum 
lavadeiro na terra as poderia alve-
jar” (Mc 9, 2-3). 

Leitor 2: Na experiência da transfigu-
ração os apóstolos veem no rosto de 
Cristo a glória do Pai e são tomados 
por um grande deslumbramento. No 
caminho dos vocacionados o encon-
tro com Jesus vivo e ressuscitado é in-
dispensável para a transfiguração de 
seus corações. Senhor, derramai so-
bre os medos e fraquezas de nossos 
seminaristas um raio da vossa glória 
transfiguradora!  
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

5º MISTÉRIO:
INSTITUIÇÃO DA 

EUCARISTIA

Dirigente: No quin-
to mistério luminoso contemplamos 
a instituição da Eucaristia. 
Leitor 1: “Enquanto comiam, Jesus 
tomou o pão e, tendo-o abençoado, 
partiu-o e, distribuindo-o aos discí-
pulos, disse: ‘Tomai e comei, isto é o 
meu corpo’. Depois, tomou um cáli-
ce e, dando graças, deu-o a eles di-
zendo: ‘Bebei dele todos, pois isto é 
o meu sangue, o sangue da Aliança, 
que é derramado por muitos para a 
remissão dos pecados” (Mt 26, 26-
28).
Leitor 2: Jesus Cristo se dá como 
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alimento em seu corpo e seu san-
gue, testemunhando, ao extremo 
o seu amor pela humanidade por 
cuja salvação se oferece em sacrifí-
cio. Senhor, pedimos que o coração 
de nossos pastores e vocacionados 
ardam de amor pela Eucaristia, seja 
na Missa ou na adoração silenciosa 
diante do Sacrário, que a paixão de-
les por vós seja visível nos olhos, nas 
palavras, nas orações e nas atitudes.
No mistério reza-se um Pai-nosso, 10 
Ave-Marias, um Glória ao Pai e a jacula-
tória “Ó meu bom Jesus”. 

AGRADECIMENTO: 
Infinitas graças vos damos, sobe-
rana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de vossas 
mãos liberais. Dignai-vos, agora e 
para sempre, tomar-nos debaixo do 
vosso poderoso amparo, e para mais 
vos obrigar, vos saudamos com uma 
Salve Rainha.  

SALVE RAINHA 
Salve Rainha, Mãe de Misericórida... 

ORAÇÃO VOCACIONAL 
Jesus, mestre divino que chamas-
tes os apóstolos para vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos ca-
minhos, pelas nossas famílias, pelas 

nossas escolas. E continuai a repetir 
o convite a muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas, 
dai forças para que vos sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, como religiosos e religiosas 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade. Amém! 

CANTO FINAL 
Mãe das vocações, escuta os filhos 
teus: Intercede por nós a Deus.
1. Que aprendamos a pedir, interce-
de por nós . Operários para a messe, 
intercede por nós. E em cada comu-
nidade, intercede por nós. Uma nova 
vocação. Roga por nós, Roga por nós, 
intercede por nós! 
2. Que a Igreja, num só corpo, inter-
cede por nós. Seja unida na oração, 
intercede por nós. Partilhe testemu-
nhos, intercede por nós. De voca-
ções: agora é a hora. Roga por nós. 
Roga por nós, intercede por nós! 
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01. Maria, Mãe da vida 
1. Maria, Mãe da vida, Maria Mãe do 
amor. 
Nossa Senhora da luz, Maria Mãe 
de Jesus. (Bis). 
2. Maria, Mãe do mundo, Maria, 
Mãe da luz. 
3. Maria, Mãe da terra, Maria, Mãe 
do céu. 
4. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe 
da fé. 
 
02. Santa Mãe Maria  
1. Santa Mãe Maria nesta travessia. 
Cubra-nos teu manto cor de anil. 
Guarda nossa vida, mãe Aparecida. 
Santa padroeira do Brasil 
Ave, Maria! Ave, Maria! 
2. Com amor divino, guarda os pe-

regrinos. Nesta caminhada para o 
além. Dá-lhes companhia, pois tam-
bém um. Dia foste peregrina em Be-
lém. 

3. Imaculada Maria de Deus 
Imaculada Maria de Deus. Coração 
pobre, acolhendo Jesus. Imaculada 
Maria do povo. Mãe dos aflitos que 
estão junto à cruz.
01. Um coração que era sim para a 
vida. Um coração que era sim para o 
irmão. Um coração que era sim para 
Deus. Reino de Deus renovando este 
chão. 
02. Olhos abertos pra sede do povo. 
Passo bem firme que o medo dester-
ra. Mãos estendidas que os tronos 
renegam. Reino de Deus que renova 
esta terra.  

CANTOS OPCIONAIS

www.vocacoes.org
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