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Terço Vocacional 

 

Intenção Geral: Ó Senhor, suplicamos-Te por muitas e 

santas vocações à Vida Consagrada, Sacerdotal, Matrimonial 

e Leiga. Desperta o coração de nossos jovens e concede a 

graça da fidelidade aos que foram chamados. 

 

Introdução ao terço: A capacidade de cultivar as vocações é 

sinal característico da vitalidade de uma igreja 

comprometida com o Reino. Invoquemos com confiança e 

insistência, a ajuda da Virgem Maria, para que, seguindo o 

seu exemplo de acolhimento do plano divino da salvação e 

com a sua eficaz intercessão, possamos difundir, no âmbito 

de cada comunidade, a disponibilidade para dizer “sim” ao 

Senhor, que não cessa de chamar novos trabalhadores para a 

sua messe. Rezemos o terço. 

 

Iniciemos, invocando a Santíssima Trindade 

 

Em nome do Pai e do Filho + e do Espírito Santo. 

R: Amém. 
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Primeiro Mistério 

 

A Busca: Então Jesus voltou-se para eles e, vendo que o 

seguiam, perguntou-lhes: „A quem procurais?'. 

Responderam-lhe: “Mestre onde moras?” Ele disse: „Vinde e 

vede‟. Eles foram, viram onde morava e ficaram com ele 

aquele dia.‟ (Jo 1,38-39). 

Rezemos pelo Santo Padre o Papa, pelos Bispos, pelos 

Sacerdotes e por todos os jovens para que ao sentirem o 

chamado de Deus à vocação Sacerdotal, tenham coragem de 

dizer sim. 
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Segundo Mistério 

 

O Chamado: E Jesus lhes disse: „Vinde comigo, e eu farei de 

vós pescadores de homens‟. Deixando imediatamente as 

redes, eles o seguiram.” (Mc 1,17-18). 

Rezemos por todos os consagrados e consagradas, que 

pela sua opção pelo Reino, sejam presença de esperança nas 

comunidades. Que Maria interceda por todos os jovens que 

se sentem chamados à Vida Consagrada e não têm coragem 

de dizer sim à vocação. 
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Terceiro Mistério 

 

O Seguimento: “Então Jesus disse aos discípulos: „Se 

alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua 

cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-

la; mas quem perder a sua vida por amor a mim, há de 

encontrá-la.‟” (Mt 16,24-25). 

Rezemos pelas famílias consagradas em matrimônio, para 

que sejam berço de novas vocações, onde os filhos aprendam 

com a Virgem Maria a fazer tudo o que Jesus lhes disser. 
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Quarto Mistério 

 

A Missão:  “Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de 

lobos. [...] Quando entrardes numa cidade e vos receberem 

comei do que vos for servido, curai os enfermos que nela 

houver e dizei-lhes: „O reino de Deus está próximo de vós.‟ 

(Lc 10, 3-9). 

Pedimos a Maria pelos leigos e leigas, para que 

desenvolvam sempre mais a prática da oração em família e 

que tenham a coragem de dizer sim ao chamado de Deus a 

serviço do Reino. 
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Quinto Mistério 

 

A Fidelidade Radical: “Enquanto estavam a caminho, 

alguém disse a Jesus: „Eu te seguirei aonde quer que tu vás.‟ 

Jesus respondeu: „As raposas têm tocas e os pássaros do céu 

têm ninhos; mas o Filho de Homem não tem onde reclinar a 

cabeça.‟ (...) „Quem põe a mão no arado e olha para trás, não 

está apto para o Reino de Deus‟.” (Lc 9, 57-58.62). 

Rezemos pelos nossos jovens, para que, a exemplo como 

Maria, estejam sempre alerta para escutar os sinais de Deus 

no seu caminho vocacional. 
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Ladainha Vocacional à Virgem Maria 

 

Senhor, tende piedade nós.     Senhor, tende piedade nós. 

Cristo, tende piedade nós.     Cristo, tende piedade nós. 

Senhor, tende piedade nós.     Senhor, tende piedade nós. 

Cristo, ouvi – nos .       Cristo, ouvi – nos.  

Cristo, atendei – nos.       Cristo, atendei – nos.  

Pai celeste que sois Deus.     tende piedade de nós. 

Filho Redentor do mundo que sois Deus. tende piedade de nós. 

Espírito Santo que sois Deus     tende piedade de nós. 

Santa Maria            rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus          rogai por nós. 

Mãe sempre disponível ao projeto de Deus    rogai por nós. 

Mulher sempre atenta à voz do Espírito     rogai por nós. 

Mulher do sim pronto e generoso      rogai por nós. 

Modelo de escuta da voz do Senhor      rogai por nós. 

Modelo de discernimento atento e fiel     rogai por nós. 

Mulher do dom sem reserva        rogai por nós. 

Modelo de quem está em busca de sua vocação        rogai por nós. 

Guia de quem escolhe o caminho do Evangelho   rogai por nós. 

Auxílio de quem não encontra coragem para decidir rogai por nós. 

Mãe dos sacerdotes e sustento de seu ministério  rogai por nós. 

Mãe dos consagrados e sustento de sua fidelidade  rogai por nós. 

Mãe dos missionários e sustento de seu anúncio  rogai por nós. 

Mãe dos casais e sustento de sua fidelidade    rogai por nós. 

Mãe dos diáconos e sustento de seu serviço    rogai por nós. 

Mãe da vida contemplativa e sustento de sua oração rogai por nós. 

Mãe dos caridosos e sustento de sua generosidade  rogai por nós. 

Mãe de todas as vocações         rogai por nós. 

Mãe de todos os cristãos          rogai por nós 
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Cordeiro de Deus, 

   que tirais o pecado do mundo     perdoai–nos, Senhor.  

Cordeiro de Deus, 

   que tirais o pecado do mundo     ouvi – nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, 

   que tirais o pecado do mundo     tende piedade de nós.  

 

Oração da Salve Rainha e Conclusão do Santo Terço 

 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança 

nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; a 

vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 

Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos 

a nós volvei; e depois deste desterro nos mostrai Jesus, 

bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce 

sempre Virgem Maria. 

 

Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Oremos: Intercedei por nós, ó Mãe da Igreja, a fim de que, 

nos terrenos do mundo, seja semeado o Evangelho da 

vocação, através do anúncio audaz e do dom da vida de 

homens e mulheres dóceis à ação do Espírito Santo. Por 

Cristo, Nosso Senhor. 

R: Amém.  
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