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(Preparado um local digno para a Hora Santa, o povo de Deus se reúne para rezar pelas vocações.) 

 

Faça-se um canto apropriado para este momento; expor o Santíssimo Sacramento como de costume. Caso seja 

realizado por um ministro, reza-se: 

Ministro (a): Graças e louvores sejam dados a todo momento. 

Ass.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. 

 
Ministro (a): Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Ass.: Como era no princípio agora e sempre. Amém.  
 

Reza-se 3vezes a oração do SANTO. 

Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam Vossa Glória. 

Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. 

 

 

 

Refrão: Deus é amos, arrisquemos viver por amor / Deus é amor, ele afasta o medo. (2x) 

(Comunidade de Taizé) 

DIR. lrmãos(ãs), iniciemos este momento de oração, invocando a Deus Trindade. 

TODOS. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

DIR. A Campanha da Fraternidade deste ano nos propõe uma reflexão sobre a vida a partir da 

perspectiva do dom e do compromisso. “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34) é um 

convite para mergulhar no sentido mais profundo da vida em suas diversas dimensões: pessoal, 

comunitária, social e ecológica. 

LEITOR 1. Diante do sofrimento de tanta gente esgotada pela fome, pela violência e pelas injustiças, 

não podemos permanecer como meros espectadores. (Catequese do Papa Francisco, 27/04/2016). 

LEITOR 2. No tempo de Jesus a Lei mandava amar o próximo como a si mesmo. Os judeus, porém, 

limitavam o conceito de próximo, de forma a restringir essa importante obrigação. Jesus vem dar o 

verdadeiro sentido à Lei. 

LEITOR 1. “Um doutor da Lei coloca Jesus à prova com esta pergunta: ‘Mestre, o que devo fazer 

para herdar a vida eterna?’ (Lc 10, 25). Jesus lhe pede que dê ele mesmo a resposta, e ele a dá 

perfeitamente: ‘Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a tua 

força e com t9da a tua mente, e o teu próximo como a si mesmo’ (Lc 1 O, 27). Jesus então conclui: 

‘Faça_ isso e viverás’” (Lc, 1 O, 28). (Catequese do Papa Francisco, 27/04/2016). 

LEITOR 2. A parábola nos mostra que o próximo é quem se aproxima do outro para dar uma resposta 

às suas necessidades. 

TODOS. A “compaixão” é uma característica essencial da misericórdia de Deus. Compaixão 

significa "compartilhar com" (Catequese do Papa Francisco, 27/04/2016). • 
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CANTO: Eis o tempo de conversão.  

1. O amor não para tem fronteiras, / nem se embarra em maneiras. / Faz muito mais que pensa, /  
supera qualquer diferença.  
Refrão: É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta / na vida humana que entende que a fé só, não 
basta. / O próximo é aquele que faz a caridade, / que ama e que serve onde encontra a necessidade (bis) 
2. O amor não reconhece idade, e respeita as realidades. / Socorre, anima e dá vida, a justiça tem nele 
guarida. 
3. O amor muita ação exige decide com ternura e não se omite! / Constrói, alimenta e com carinho, acolhe e 
escuta! 

 
 
 

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do vosso amor. 

Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do  

Espírito Santo, fazei que apreciemos  retamente todas as coisas segundo o  

                                                  mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. 

Amém! 
 

 

 

 (Lc 10,25-37) 
 

DIR. A parábola do bom samaritano é um convite a nos fazermos próximos de 

todas as pessoas. Aclamemos a Santa Palavra plena de significados para nós. 

CANTO: Aleluia, Aleluia./ Como o Pai me amou assim também eu vos amei/ 

Aleluia, Aleluia. / Como estou no Pai, permanecei em mim. 

 

Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim!/ Repouso encontrarão os vossos corações. / Dou graças a 

meu Pai que revelou / ao pobre e ao pequenino o seu grande amor! 

 
 

DIR. O Senhor esteja convosco. 

T: Ele está no meio de nós. 

 

LEITOR 3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas (Lc 10, 25-37) 

 

LEITOR 3: “Naquele tempo, um doutor da Lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, 

perguntou: ‘Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?’ Jesus lhe disse: ‘'O que está escrito na 

Lei? Como lês?’ Ele respondeu: ‘Amarás o Senhor, teu Deus, de todo coração e com toda a tua alma, 

com toda a tua força e com todo o teu entendimento; e teu próximo como a ti mesmo! Jesus lhe disse: 

‘Respondeste corretamente. Faze isso e viverás.’ 
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Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: ‘E quem e o meu próximo?’ Jesus retomou: ‘Certo 

homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, 

espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava 

passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo 

aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um 

samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e moveu-se de compaixão. Aproximou-se 

dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou o homem em seu próprio 

animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e 

entregou-as ao dono da pensão, recomendando: ‘Toma conta dele! Quando eu voltar, vou pagar o que 

tiveres gasto a mais’. Na tua opinião - perguntou Jesus-, qual dos três foi o próximo do homem que 

caiu nas mãos dos assaltantes?’ Ele respondeu: ‘Aquele que usou de misericórdia para com ele’.  

Então Jesus lhe disse: ‘Vai e faze tu a mesma coisa.’” 

LEITOR 3:  Palavra da Salvação 

T: Glória a vós Senhor. 

 

DIR. Estamos efetivamente, em nossa vida cotidiana, fazendo-nos próximos das outras pessoas, 

manifestando fraternidade, partilhando o que temos, curando feridas, gastando nossas energias, 

doando nossa vida? 

LEITOR 1. O samaritano, diferentemente dos outros dois viajantes que passaram antes dele, deu 

todo o necessário para ajudar efetivamente. 

TODOS.  “Vida doada é vida santificada. A vida e um intercâmbio de cuidado.” 

LEITOR 2. Na prática da solidariedade, da fraternidade, do cuidado com o outro, o amor não leva 

em conta barreiras como religião, nacionalidade, partido político, classe social ou qualquer outra 

expressão de segregação. 

LEITOR 1. “O próximo” é todo aquele e toda aquela que eu encontrar em meu caminho, dentro e 

fora de casa. Do contrário, repetiremos a prática do doutor da Lei que estabelecia limites para o amor 

ao questionar sobre quem era seu próximo. 

TODOS. Cuidar das pessoas feridas, conforme o samaritano, ajudar quem precisa a se 

levantar, como fez o próprio Jesus. O mundo precisa de bons samaritanos! 

DIR. A parábola é um maravilhoso presente para todos nós e nos coloca diante de um grande 

compromisso: o da solidariedade efetiva. Temos muitos exemplos de homens e mulheres que, 

atendendo ao convite de Jesus, se fizeram bons samaritanos, entre eles santa Dulce dos Pobres, o 

Anjo Bom da Bahia, como ficou conhecida. 

LEITOR 2. Santa Dulce soube reconhecer o próprio Cristo na pessoa do outro. Não somente naquele 

mais necessitado do ponto de vista material, mas também naquele que sofria profunda pobreza 

espiritual. Foi tolerante ao diferente, mantendo um profundo respeito, e, sobretudo, sempre 

comprometida com a vida. 
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TODOS. Com ela, somos chamados a cuidar das pessoas que estão próximas a nós. Onde estou 

é lugar de cuidado da pessoa, do mundo, da ecologia. 

 (Breve momento de adoração pessoal)   

 

 

 

 DIR: O Senhor nos chama para segui-lo, à luz da fé, e a ter uma particular relação de proximidade 

com ele e para seu serviço direto. Para que o Senhor suscite mais pessoas dispostas a esta 

consagração e serviço, rezemos ao Coração de Jesus 

 

“Coração de Jesus, nós confiamos em vós, mas aumentai a nossa 

confiança. Vós mesmo nos dissestes: “Pedi e recebereis”! Assim, 

confiando nas vossas promessas, queremos pedir vossa ajuda. Vós 

estais mais interessado na nossa felicidade que nós mesmos. 

Colocamos diante de vosso coração cheio de misericórdia os 

nossos pedidos, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos e 

as nossas esperanças. Coração de Jesus, mais uma vez dizemos: 

nós confiamos em vós, mas aumentai a nossa confiança”. 

 

Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 

semelhante ao vosso. Amém. 

 

(É oportuno entre os momentos de silêncio também intercalar cantos que ajudam a viver este momento) 

DIR. Diante de Jesus nosso Redentor, apresentemos nossa súplica para que tenha compaixão de 

todos aqueles que se encontram feridos e excluídos. 

LEITOR 1. Dos que estão gravemente doentes: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 2. Dos que moram nas ruas de nossa cidade: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 1. Dos desempregados: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 2. Dos que não ganham o suficiente para sustentar suas famílias: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 1. Das crianças abandonadas: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 2. Dos que vivem na solidão e no abandono: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 1. Das famílias em conflito: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 2. Dos refugiados das guerras e conflitos: 
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TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 1. Dos que estão viciados nas drogas: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 2. De todos os que dedicam suas vidas pela causa dos que sofrem: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

LEITOR 1. Dos que se afastaram do caminho da fé: 

TODOS. Lembrai-vos, Senhor. 

 

 (Preces espontâneas) 

 

DIR. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos destes a conhecer vossa vontade de renovar todas as 

coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos 

chamados. Por Cristo, nosso Senhor. 

 

 

DIR. Concluindo, rezemos a oração pelas vocações: 

 

 

 

 
São Paulo VI 

 

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 força para que 
vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e 
religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém! 

 

 

 

DIR: Rezemos juntos a oração que Cristo nos ensinou:  

T: Pai Nosso ...   

 

DIR: Maria, mãe e intercessora nossa, ajuda-nos a nos mantermos fiéis a teu filho Jesus: 

T: Ave Maria ...   

 

Graças e Louvores sejam dados a todo o momento. 

Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. 

 

Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio agora e sempre. Amém. 
 

Enquanto o Santíssimo é recolhido, pode-se cantar. E em seguida, a consagração a nossa Senhora, mãe das vocações... 
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Calendário 2020 
 

07/08 de MARÇO 
04/05 de ABRIL 
16/17 de MAIO 

13/14 de JUNHO 
01/02 de AGOSTO 

05/06 de SETEMBRO 
03/04 de OUTUBRO 

04/08 de NOVEMBRO 
 

14:30 no Seminário Paulo VI 
Idade Mínima: 15 anos 
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