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Festa da Apresentação do Senhor  

Dia Mundial de Oração pela Vida Consagrada  

 

“Homens e Mulheres que iluminam o Futuro”  

 

Subsídio Oracional para o XXIV Dia Mundial da Vida Consagrada 

Comentário Inicial: Todos os anos, na festa litúrgica da Apresentação de Jesus no 

Templo, celebra-se o Dia Mundial da Vida Consagrada. A Vida Consagrada é um 

chamado de Deus a alguém que deseja servi-Lo radicalmente, apartado do meio do 

povo, sem viver uma profissão secular, mas inteiro dedicado ao Reino de Deus. Nesse 

dia especial de orações por essas vocações rezamos por aqueles que, em terras de 

missão e no trabalho cotidiano, vivendo tantas vezes em contextos difíceis, cuidam dos 

últimos e mais vulneráveis, testemunhando e anunciando a presença de Deus em nosso 

dia a dia. Todos são chamados a renovar seu compromisso de ser “luz do mundo e sal 

da terra”, de ser pessoas comprometidas com as causas dos menos favorecidos, 

renunciando aos prazeres terrenos e se dedicando a iluminar os caminhos do mundo 

com suas vidas e testemunhos. Rezemos por nossos irmãos:  

Senhor, queremos hoje render graças a Ti pela vida e missão de todos os que são 

chamados à Vida Consagrada. Pessoas que deixam suas casas, seus parentes, seus 

pertences para viver inteiramente dedicados à missão de iluminar a vida daqueles que 

encontram diariamente, sendo abraço acolhedor, mão segura, providência divina em 

meio a um mundo tão fútil e inerte às necessidades mais íntimas daqueles que sofrem. 

Pedimos que o Espírito Santo vivifique as vocações que estão adormecidas, dê um novo 

sentido a aqueles que pensam em desistir, sustente o „sim‟ de cada homem e mulher 

chamado a essa vocação específica. Te louvamos e bendizemos por suscitar na Igreja 

tantas e tão diferentes vocações e suplicamos que cada pessoa que ainda não conhece 

seu chamado, encontre em Ti a paz e decisão necessárias para bem corresponder ao 

ardor de Seu Coração. Amém!  

Música (sugestão): Belíssimo Esposo – Comunidade Shalom 

Leitor: Somos todos chamados a estabelecer com o Senhor um caminho de intimidade e 

oração, especialmente, por meio da Sua Palavra, esta é lâmpada para os nossos pés e 

luz para os nossos caminhos, só assim seremos homens e mulheres que iluminam o 

futuro, como nos aponta o Papa Francisco. Atentamente escutemos o que Senhor nos 

diz:  

(leitura bíblica – Mat. 5, 13-16).  

Momento de silêncio e breve reflexão.  

Musica (Sugestão) – Vocação – Padre Zezinho  
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Comentário: Somos convidados como comunidade a rezarmos pelos nossos irmãos que 

respondem tão generosamente ao chamado do Senhor e doam suas vidas no anúncio do 

Reino de Deus. Peçamos confiantes ao Senhor que escute a nossa prece.  

Preces:  

1 – Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja e derramei sobre ela vossas bênçãos 

sobre o Papa Francisco, sobre nosso Bispo Dom João Justino, sobre nosso Pároco e 

todo clero;  

R.: Escutai Senhor, nossa prece!  

2 - Deus e Senhor, abençoai nossas famílias para que sejam sempre sinal vivo do Vosso 

amor e cuidado, e assim, santuários da vida, santas e fecundas;  

3 – Deus e Senhor nosso, especialmente, nesse dia dedicado a vida consagrada, que 

eles sejam homens e mulheres que iluminam futuro sendo sinal da sua bondade e amor 

aos irmãos;  

4 – Deus e Senhor nosso, favorecei com sua graça a continua a todos que respondem 

ao seu Chamado, para que tenham sempre os olhos fitos em Vós e sigam com coragem 

e alegria no anúncio e vivência do Evangelho.  

5 – Deus e Senhor nosso, suscitai no coração dos Vossos filhos o desejo sempre ardente 

de Te seguir e responder com amor ao seu Chamado;  

Animador: (Neste momento de silêncio somos chamados a apresentar ao Senhor nossas 

preces individuais). Finalizemos nossas preces com a Oração Vocacional:  

Jesus, mestre divino, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a passar 

pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a 

repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai 

força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, sacerdotes e 

bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do 

povo de Deus e de toda a humanidade. Amém!   

Animador: encerremos este momento de oração pelas vidas consagradas, pedindo a 

Virgem Maria, modelo de servos que queremos ser, a sua intercessão:  

Salve Rainha, mãe de misericórdia... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo.  

Musica (sugestão) – Alma Missionária – Ziza Fernandes  

 

Contato em redes sociais: @SAVMOC 

Contato por e-mail: vocacionalmoc@gmail.com 

Contato por celular: (38) 9 9230-6187 
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