DIOCESE DE FOZ DO IGUAÇU
PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA
ANO VOCACIONAL 2023
“VOCAÇÃO: GRAÇA E MISSÃO”

TERÇO VOCACIONAL
- Ambiente: Preparar uma mesa com uma toalha branca, um crucifixo, uma vela
e uma imagem de Nossa Senhora. Ao pé da mesa coloca-se um vaso com flores.
Convém afixar próximo o cartaz do Ano Vocacional e a oração, para que todos
possam acompanhar. Três pessoas devem estar preparadas para conduzirem o
Terço Vocacional (Dirigente; Leitor 1 e Leitor 2).
- Sugestão: Ao invés de ter uma única vela, onde for possível, pode-se colocar
em destaque cinco velas. Cada vela será acesa em cada uma das cinco dezenas
do terço. Pode-se acrescentar ao ambiente, o “ícone vocacional” que cada
paróquia recebeu.

SOMOS VOCACIONADOS E VOCACIONADAS PELO AMOR DE DEUS
DIRIGENTE: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nossa
comunidade se reúne para rezarmos o terço em favor das vocações sacerdotais, religiosas e
leigas. O papa Francisco ensina-nos que: “As vocações nascem na oração e da oração; e só
na oração podem perseverar e dar fruto” (Regina Coeli, 2013).
Leitor 1: No dia de hoje, nós aqui reunidos rezamos em nome de toda a nossa Diocese de
Foz do Iguaçu. A nossa voz no dia de hoje é a voz de toda a nossa Igreja diocesana. Pedindo
a intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, contemplando o mistério de toda a vocação,
vamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor que não deixe a messe sem operários. Cantemos:
CANTO: Ensina o teu povo a rezar (Pe. Zezinho, SCJ)
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus! Que um dia teu povo desperta e na certa
vai ver a luz! Que um dia teu povo se anima e caminha 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! Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser!
ABERTURA DO TERÇO VOCACIONAL
DIRIGENTE: Iniciamos, irmãos e irmãs, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo!
Todos: Amém!
Dirigente: Creio em Deus Pai... Pai-Nosso.
 Saudemos a Maria, Filha bem-amada do Pai, fonte de toda vocação! Ave-Maria,
cheia de graça...
 Saudemos a Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que nos convida ao
seguimento em favor do Reino! Ave-Maria, cheia de graça...
 Saudemos a Maria, Esposa diletíssima do Espírito Santo, Aquele que faz arder o
nosso coração e colocar nossos pés a caminho! Ave-Maria, cheia de graça...
Glória ao Pai... Ó meu bom Jesus...
Leitor 2: Nossa oração do Terço é uma forma de concretizarmos em nossa comunidade o
Ano Vocacional 2023 “Vocação: Graça e Missão”. Por isso, é importante recordarmos que “o
Ano Vocacional tem o objetivo de ‘promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais,
nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de Deus” (Texto-Base do Ano Vocacional
2023, p.11). Com toda a Igreja do Brasil, proclamamos “(...) que somos todos vocacionados,
chamados e chamadas para, junto com o Rei do Universo, servirmos com alegria!” (Idem).
Deixemos que a Palavra de Deus nos ilumine, cantando:

2
CANTO: É como a chuva que lava (Pe. Zezinho, SCJ)
É como a chuva que lava. É como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim: não passa
por mim sem deixar um sinal!
1. Tenho medo de não responder. De fingir que eu não escutei! Tenho medo de ouvir o teu
chamado, virar do outro lado, e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir o teu chamado, virar
do outro lado, e fingir que não sei.
Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João 15,16-17.
“Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e
produzirdes fruto e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai
em meu nome ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros” (Jo 15,16-17).
1º DEZENA DO TERÇO
O CHAMADO À VIDA
DIRIGENTE: Se toda vocação é um chamado, o primeiro chamado que recebemos de Deus
é o chamado à vida. Das profundezas de seu amor, toda a realidade criada, nossa Casa
Comum, passou a existir e, da gratuidade que provém do amor de Deus, o ser humano foi
chamado a existir, coroando a obra da Criação.
Refrão: Vem, vem, vem Espírito Santo de amor. Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor!
(2x) (Acende-se a primeira vela)
Leitor 1: Leitura do Livro do Profeta Jeremias 1,5.
“Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci; antes que saísses do seio, eu
te consagrei” (Jr 1,5).
Leitor 2: Diante de tamanha beleza, convém-nos maravilharmo-nos e empenharmo-nos no
cuidado e proteção da vida em todas as suas dimensões. Por isso, rezamos essa primeira
dezena do terço vocacional em louvor a Deus pela sua criação e por ter nos concedido
participar de seu amor chamando-nos à vida. Que nesse Ano Vocacional possamos crescer
na consciência de que a vida é o primeiro chamado de Deus!
DIRIGENTE: 1 Pai Nosso; 10 Ave-Marias; Glória ao Pai; Ó meu bom Jesus.
DIRIGENTE: Enviai Senhor operários à vossa messe!
Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!
CANTO: Ele tem o mundo em suas mãos (Pe. Zezinho, SCJ)
Ele tem o mundo em suas mãos! (bis)
Ele é meu Deus e nosso Deus, Ele é meu Pai e nosso Pai!
1. Ele fez o universo! (bis)
2. Ele é quem me deu a vida! (bis)
2º DEZENA DO TERÇO
O CHAMADO A SER CRISTÃO(Ã)
DIRIGENTE: O convite que Deus nos faz à vida encontra uma profunda ressonância no
chamado que recebemos ao seguimento de Jesus Cristo. Em Jesus, somos alcançados pelo
contagiante amor de Deus, pois sabemos que “ele tem palavras de vida eterna” (Cf. Jo 6,68).
Dele é que ouvimos a proposta: “segue-me”. Segui-lo, isto é, fazer-se cristão(ã), é a nossa
resposta de amor a Deus que primeiro nos amou. Pelo sacramento do batismo vivemos nosso
seguimento a Jesus Cristo, vivendo como seus discípulos e discípulas, o que significa ser “um
outro Cristo” na vida dos irmãos e irmãs.
Refrão: Vem, vem, vem Espírito Santo de amor. Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor!
(2x) (Acende-se a segunda vela)
Leitor 1: Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 9,9.
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“Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e
disse-lhe: ‘Segue-me’. Este, levantando-se, o seguiu” (Mt 9,9).
Leitor 2: A vocação à vida cristã é o chamado ao discipulado e à vida em comunidade. Não
é possível ser cristão fora da comunidade. Por isso, rezemos essa segunda dezena do terço
vocacional em favor de toda a nossa Diocese de Foz do Iguaçu, nossa paróquia e a
comunidade a que pertencemos. Que nesse Ano Vocacional possamos crescer também na
vida de comunidade!
DIRIGENTE: 1 Pai Nosso; 10 Ave-Marias; Glória ao Pai; Ó meu bom Jesus.
DIRIGENTE: Enviai Senhor operários à vossa messe!
Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!
CANTO: Quando chamastes os doze primeiros (Popular)
1. Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir, sei que chamavas a todos os que
haviam de vir.
Tua voz me fez refletir! Deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar!
2. Quando pediste aos doze primeiros: Ide ensinai, sei que pedias a todos nós: Evangelizai!
3º DEZENA DO TERÇO
O CHAMADO A SER UM(A) LEIGO(A) COMPROMETIDO(A) COM O REINO
DIRIGENTE: O seguimento a Jesus Cristo exige fé, disponibilidade a viver em comunidade e
encontra nos sacramentos o propício alimento à perseverança. Cada batizado e batizada é um
membro vivo da Igreja que, atendendo aos apelos do Senhor, se compromete a seguir Jesus
colaborando na construção do reinado de Deus. O Reino de Deus foi a grande missão de Jesus
e, por isso, é a grande missão da Igreja, é a grande missão de cada um e cada uma de nós.
Refrão: Vem, vem, vem Espírito Santo de amor. Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor!
(2x) (Acende-se a terceira vela)
Leitor 1: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 14,17-18.
“(...) o Reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no
Espírito Santo. Quem desta maneira serve a Cristo, torna-se agradável a Deus (...)”.
Leitor 2: Rezemos essa terceira dezena do terço vocacional por tantos irmãos e irmãs
comprometidos com a construção do Reino de Deus. Rezemos, de modo especial, pelas
nossas lideranças: aqueles irmãos leigos e leigas que estão à frente de nossas pastorais,
movimentos, organismos e comunidades. São ministros, catequistas, coordenadores,
cantores do Reino! São eles que ajudam a comunidade a caminhar! Que nesse Ano
Vocacional possamos crescer na consciência de que a comunidade precisa de nossa
colaboração e de nosso serviço!
DIRIGENTE: 1 Pai Nosso; 10 Ave-Marias; Glória ao Pai; Ó meu bom Jesus.
DIRIGENTE: Enviai Senhor operários à vossa messe!
Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!
CANTO: Por causa de um certo Reino (Pe. Zezinho, SCJ)
1. Por causa de um certo Reino, estradas eu caminhei! Buscando, sem ter sossego, o Reino que
eu vislumbrei. Brilhava a Estrela Dalva e eu quase sem dormir, buscando este certo Reino e a
lembrança dele a me perseguir! Buscando este certo Reino e a lembrança dele a me perseguir!
2. Por causa daquele Reino, mil vezes eu me enganei! Tomando o caminho errado, errando
quando acertei! Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem dormir, buscando este certo Reino
e a lembrança dele a me perseguir! Buscando este certo Reino e a lembrança dele a me
perseguir!
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4º DEZENA DO TERÇO
O CHAMADO À VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA
DIRIGENTE: O chamado à construção do Reino pelo seguimento de Jesus é dirigido a todos
os batizados e batizadas. Porém, em seu insondável mistério de amor, Deus chama algumas
pessoas de modo específico, para que, consagrando-se pelos votos de pobreza, castidade e
obediência, sejam as primeiras testemunhas de seu Reino. Esses irmãos e irmãs
consagrados(as) são os religiosos e religiosas, cristãos e cristãs batizados que escolheram
doar sua vida testemunhando a proximidade do Reino em meio ao mundo.
Refrão: Vem, vem, vem Espírito Santo de amor. Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor!
(2x) (Acende-se a quarta vela)
Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 13,44-46.
“O Reino dos Céus é semelhante ao tesouro escondido no campo; um homem o acha e torna
a esconder e, na sua alegria, vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O Reino
dos Céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar
uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra” (Mt 13,44-46).
Leitor 2: Vamos oferecer essa quarta dezena do terço vocacional por todos os religiosos e
religiosas presentes em nossa Diocese de Foz do Iguaçu. Que suas vidas continuem
brilhando como sinal fecundo do Reino de Deus inaugurado por Jesus! Que nesse Ano
Vocacional nos ajude a perceber ainda mais a beleza da consagração religiosa e fomente
entre nossos jovens o desejo de viver essa vocação.
DIRIGENTE 1: Pai Nosso; 10 Ave-Marias; Glória ao Pai; Ó meu bom Jesus.
DIRIGENTE: Enviai Senhor operários à vossa messe!
Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!
CANTO: Por causa de um certo Reino (Pe. Zezinho, SCJ)
3. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré, mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha
fé! Falava de um novo Reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive
sede da sua paz! De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz!
4. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão; De um Pai que era companheiro de amor
e libertação! Lançou-me um olhar profundo, gelando o meu coração; depois me falou do
mundo, e me deu o selo da vocação! Depois me falou do mundo, e me deu o selo da vocação!
5º DEZENA DO TERÇO
O CHAMADO AO MINISTÉRIO ORDENADO
DIRIGENTE: Sabemos que toda vocação nasce de uma necessidade. Da necessidade da
construção do Reino pela Igreja, o Senhor suscita também a vocação específica ao ministério
ordenado. Os ministros ordenados – diáconos, padres e bispos – são os responsáveis por guiar
o Povo de Deus na construção do Reino, vivendo dia após dia o seguimento a Jesus Cristo.
Suas vidas também são orientadas pela consagração a Deus, através do sacramento da
Ordem. Sendo pastores em nome de Jesus, o Bom e Belo Pastor, esses homens guiam a
comunidade dos remidos, santificando-a, regendo-a e ensinando-a.
Refrão: Vem, vem, vem Espírito Santo de amor. Vem a nós! Traz à Igreja um novo vigor!
(2x) (Acende-se a quinta vela)
Leitor 1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos 1,16-18.
“Caminhando junto ao mar da Galiléia, (Jesus) viu Simão e André, o irmão de Simão.
Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: ‘Vinde em meu
seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes,
eles o seguiram” (Mc 1,16-18).
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LEITOR 2: Rezemos essa quinta e última dezena do terço vocacional em favor de todos os
ministros ordenados de nossa Diocese de Foz do Iguaçu: nosso bispo, Dom Sérgio de Deus
Borges; nossos padres, de modo especial N.N. (citar os nomes do(s) padre(s) da paróquia) e
nossos diáconos, recordando N.N. (citar o nome do(s) diácono(s) permanentes da paróquia).
Rezemos também por todos os seminaristas de nossa diocese (se houver um seminarista
pertencente a esta comunidade, citar o nome do candidato), que estão em processo de
discernimento vocacional. Que não falte generosos operários à messe do Senhor!
DIRIGENTE: 1 Pai Nosso; 10 Ave-Marias; Glória ao Pai; Ó meu bom Jesus.
DIRIGENTE: Enviai Senhor operários à vossa messe!
Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!
CANTO: Senhor se tu me chamas (Reinaldo)
Senhor se tu me chamas, eu quero te ouvir, se queres que eu te siga, respondo: eis-me
aqui!
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor! Seus
passos tu firmastes sustentando seu vigor. Profeta tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou!
2. Nos passos de teu Filho toda Igreja também vai! Seguindo teu chamado de ser santa qual
Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo me chamas, vê, Senhor, estou aqui!
ENCERRAMENTO DO TERÇO VOCACIONAL
DIRIGENTE: Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os
dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos
debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, saudamos-vos, com uma
Salve Rainha.
Todos: Salve Rainha, mãe de misericórdia...
DIRIGENTE: Encerramos nosso terço vocacional, rezando juntos a Oração do Ano
Vocacional 2023 “Vocação: Graça e Missão”:
Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações
arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso
chamado e a urgência da missão.
Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que
sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor a serviço do Reino
em vossa Igreja e no mundo.
Despertai as novas gerações para a vocação Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à
Vida Consagrada e aos Ministérios Ordenados.
Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da
Vocação e a responder com alegria. Amém!
DIRIGENTE: O Senhor, fonte de todas as vocações na Igreja, nos abençoe, mantenha acesa
a chama que faz nossos corações arderem e inspire-nos a colocar nossos pés a caminho do
Reino definitivo! (Todos traçam sobre si o sinal da Cruz)
Todos: Amém!
CANTO: Companheira, Maria.
1. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai! Modelo dos consagrados nosso
“sim: ao chamado do Senhor confirmai!
Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres, com certeza que a vida
renasça! Santa Maria, mãe do Senhor que se fez pão para todos, criou mundo novo só
por amor!
2. Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai! Justiça dos explorados, combate
o pecado, torna os homens iguais!
3. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai! Espelho de competência, afasta
a violência, enche o mundo de paz!

