
CHAMADOS A VIVER NO AMOR 
Vígília de oração pelas vocações e adoração eucarística 

 

Preparação: preparar o altar segundo o costume do lugar. Colocam-se três velas que, no princípio, estarão 
apagadas e serão acesas durante a adoração. Cada vela terá um nome: Amor, Disponibilidade e Fraternidade. 
Recomenda-se que a Palavra de Deus e as reflexões sejam previamente distribuídas pelos leitores. 

Sugestão: durante os momentos de silêncio pode escutar-se uma música de fundo, evitando, porém, que 
perturbe a oração. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste momento de oração, no aniversário do nascimento do nosso fundador, o Padre 
Dehon, rezamos pelas vocações dehonianas. A sua experiência de fé é semelhante à de S. Paulo, 
que diz: “A vida que agora vivo na carne, vivo-a animado pela fé no Filho de Deus, que me amou e 
Se entregou por mim” (Gal 2,20).  

“Discípulos do Padre Dehon, queremos fazer da nossa união com Cristo, no seu amor ao Pai 
e aos homens, o princípio e o centro da nossa vida.” (Cst 17). Preparemo-nos para rezar vivendo 
três momentos (AMOR, DISPONIBILIDADE E FRATERNIDADE), que nos ajudarão a renovar o mosso 
compromisso dehoniano. 

 

Cântico – Exposição do Santíssimo Sacramento 

ORAÇÃO INICIAL: Invocar espírito da nossa vocação 

Senhor, Jesus Cristo, 
que nos chamastes a ser discípulos 
ao estilo do Padre Dehon. 
dai-nos a graça de uma experiência de fé 
semelhante à dele, 
para vivermos e atuarmos na Igreja 
em sintonia com o seu carisma e a sua missão. 
Mostrai-nos o vosso Coração trespassado, 
fonte de amor que, 
na doação total de si mesmo, 
recria o homem segundo Deus; 
Contemplando o vosso Coração, 
somos fortalecidos na nossa vocação. 
para nos doarmos aos irmãos,  
com e como Vós. 
Ámen. 
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Primeiro momento: AMOR 

(Acende-se a primeira vela) 

Segundo o seu desígnio de amor, concebido antes da criação do mundo (cf. Ef 1,3-14), o Pai 
enviou-nos o seu Filho: “Ele entregou-O por todos nós” (Rom 8,32). (Cst 19). 

 

Palavra de Deus: (Ef 3,17-19) 

Da Carta aos Efésios 

Cristo, pela fé, habite nos vossos corações; que estejais enraizados e alicerçados no amor, 
para terdes a capacidade de apreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, 
a altura e a profundidade, a capacidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo 
o conhecimento, para que sejais repletos, até receberdes toda a plenitude de Deus. 

 

Reflexão: (Diretório Espiritual n. 158) 

Do Diretório Espiritual 

O amor de Nosso Senhor deve animar toda a vida dos Sacerdotes do Coração de 
Jesus.  A sua vida deve ser uma vida de amor.  O amor de Nosso Senhor deve ser o motivo 
de todas as suas ações.  Devem fazer tudo por puro amor para com o Coração de Jesus. 

Jesus mesmo quis revelar a devoção ao seu Sagrado Coração para conquistar o 
amor dos homens.  Porque este Coração divino, que nos amou a todos e a todos nos ama 
sempre com amor infinito, quer a correspondência do nosso amor.  Ora não é àqueles que 
são de modo particular consagrados ao Sagrado Coração de Jesus que compete oferecer 
ao Coração do seu Deus, do seu Redentor e Mestre, esta consolação, este direito de reinar 
por amor nos seus corações? 

Esforçar-se-ão, portanto, quanto lhes seja possível, com o auxílio da graça por 
corresponder ao amor de Jesus com um amor puro, desinteressado, ardente e generoso 
até à imolação, visto que foi assim que o Coração de Jesus os amou.  Quanto Lhe custou 
este amor!  Que humilhação, que pobreza, que fadiga e quantas dores suportou, para 
obter este amor”. 

 
Responsório breve 

V: Vós que continuais a chamar muitos para Vos seguirem mais de perto: 

R: Fazei que estejamos dispostos a corresponder com alegria ao vosso chamamento. 

 

SILÊNCIO (5 MIN.) 
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Segundo momento: DISPONIBILIDADE  

(Acende-se a segunda vela) 

“É também na disponibilidade e no amor para com todos, especialmente para com os 
pequenos e os que sofrem, que viveremos a nossa união a Cristo.” (Cst 18).  

Palavra de Deus: (Heb 5,7-9) 

Da Carta aos Hebreus 

Nos dias da sua vida terrena, Jesus apresentou orações e súplicas àquele que o podia salvar 
da morte, com grande clamor e lágrimas, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de 
ser Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e, tornado perfeito, tornou-
se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna, 

 

Reflexão: (Diretório Espiritual nn. 8-9) 

Do Diretório Espiritual 
 
“Em todas as circunstâncias e acontecimentos, tanto para o futuro como no 

presente, o ecce venio é quanto basta, desde que esteja gravado na mente e no coração 
ao mesmo tempo que nos lábios.   

 
Assim, a nossa atitude é o abandono total, o completo deixar fazer, de olhos postos 

n'Aquele que nos precedeu neste caminho, que o tornou praticável e que deixou atrás de 
Si, como sinais dos seus passos, pegadas sangrentas.  Tal é a nossa vocação. 

 
Se alguém se entrega deste modo a Nosso Senhor, Nosso Senhor dá-Se-lhe 

também e então nada lhe poderá faltar.  Até os cabelos da vossa cabeça estão contados 
(Mt 10, 30), dizia Nosso Senhor aos seus discípulos.  Não se vendem dois passarinhos por 
um asse?  Todavia nem um deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai (Mt 10, 
29). Nosso Senhor olha por todas as nossas necessidades, no tempo oportuno, se nos 
abandonarmos a Ele.” 

 
 

Responsório breve 

V: Vós que continuais a chamar muitos para Vos seguirem mais de perto: 

R: Fazei que estejamos dispostos a corresponder com alegria ao vosso chamamento. 

 

SILÊNCIO (5 MIN.) 

 
3 

 



Terceiro momento: FRATERNIDADE 

(Acende-se a terceira vela) 

“Membros de Cristo, fiéis ao seu premente convite do Sint unum, levam fraternamente os 
fardos uns dos outros, numa mesma vida comum.” (Cst 8). 

 

Palavra de Deus: (Jo 17,17-23) 

Do Evangelho segundo São João 

Pai, faz que eles sejam teus inteiramente, por meio da Verdade; a Verdade é a tua palavra. 
Assim como Tu me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo, e por eles 
totalmente me entrego, para que também eles fiquem a ser teus inteiramente, por meio da 
Verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio 
da sua palavra, para que todos sejam um só, como Tu, Pai, estás em mim e Eu em ti; para 
que assim eles estejam em Nós e o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que 
Tu me deste, de modo que sejam um, como Nós somos Um. Eu neles e Tu em mim, para que 
eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que Tu me enviaste e que 
os amaste a eles como a mim. 

 

Reflexão: (Cst 63-65) 

63 A nossa vida comunitária não é apenas um meio: embora sempre em construção, ela é a 
realização mais densa da nossa vida cristã. Deixando-nos penetrar pelo amor de Cristo e 
atendendo à sua prece Sint unum, esforçamo-nos por fazer das nossas comunidades 
verdadeiros centros irradiadores de vida evangélica, particularmente pelo acolhimento, pela 
partilha e pela hospitalidade, respeitando muito embora os locais reservados à comunidade. 
 
64 Certamente imperfeitos, como todos os cristãos, queremos, no entanto, criar um 
ambiente que promova o progresso espiritual de cada um. Como consegui-lo, a não ser 
aprofundando, no Senhor, as nossas relações, mesmo as mais normais, com cada um dos 
nossos irmãos? A caridade deve ser uma esperança ativa daquilo que os outros podem vir a 
ser com a ajuda do nosso apoio fraterno. O sinal da sua autenticidade será a simplicidade 
com que todos se esforçam por compreender o que cada um tem a peito (cf. ET 39). 
 
65 Na comunhão, mesmo para além dos conflitos, e no perdão recíproco, quereríamos 
mostrar que a fraternidade por que os homens anseiam é possível em Jesus Cristo, e dela 
quereríamos ser fiéis servidores. 
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Responsório breve 

V: Vós que continuais a chamar muitos para Vos seguirem mais de perto: 

R: Fazei que estejamos dispostos a corresponder com alegria ao vosso chamamento. 

 

SILÊNCIO (5 MIN.) 

Cântico vocacional 

 

Salmo 111: A felicidade do justo 

“Agora sois luz, no Senhor. Procedei como filhos da luz pois o fruto da luz está em toda a 
espécie de bondade, justiça e verdade” (Ef 5,8-9). 

 
Ant.: O Senhor proteja os seus filhos e lhes mostre o seu amor e a sua misericórdia. 
 

Feliz o homem que teme o Senhor * 
e ama ardentemente os seus preceitos. 
A sua descendência será poderosa sobre a 
terra, * 
será abençoada a geração dos justos. 
 
Haverá em sua casa abundância e riqueza, * 
a sua generosidade permanece para sempre. 
B rilha aos homens rectos, como luz nas 
trevas, * 
o homem misericordioso, compassivo e justo. 
 
Ditoso o homem que se compadece e 
empresta, * 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
6 Este jamais será abalado: * 
o justo deixará memória eterna. 

 
Ele não receia más notícias, * 
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
O seu coração é inabalável, nada teme, * 
e verá os adversários confundidos. 
 
Reparte com largueza pelos pobres; * 
a sua generosidade permanece para sempre 
† 
e pode levantar a cabeça com altivez. 
Ao vê-lo, o ímpio fica indignado, * 
range os dentes e desfalece: † 
os desejos dos ímpios saem frustrados. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo * 
Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

 
Ant.: O Senhor proteja os seus filhos e lhes mostre o seu amor e a sua misericórdia. 
 
Cântico de Adoração 
 

Pai nosso... 
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Oremos 

Senhor Jesus Cristo, confirmai-nos no vosso amor, aceitai a oferta da nossa vida e dignai-Vos 
uni-la à oblação que permanentemente ofereceis ao Pai pela salvação dos homens. Vós que 
viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Ámen! 

 

Bênção do Santíssimo Sacramento 

Mantendo o Santíssimo Sacramento sobre o altar recitam-se as ladainhas. 

Ladainha ao Sagrado Coração de Jesus 

Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, R/. 
Coração de Jesus, recetáculo de justiça e de amor, R/. 
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, R/. 
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, R/. 
Coração de Jesus, digno de todo o louvor, R/. 
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, R/. 
Coração de Jesus, em que se encerram todos os tesouros de sabedoria e de ciência, R/. 
Coração de Jesus, em que habita toda a plenitude da divindade, R/. 
Coração de Jesus, em que o Pai põe toda a complacência, R/. 
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós recebemos, R/. 
Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas, R/. 
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia, R/. 
Coração de Jesus, rico para com todos os que Vos invocam, R/. 
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, R/. 
Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, R/. 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios, R/. 
Coração de Jesus, obediente até à morte, R/. 
Coração de Jesus, trespassado pela lança, R/. 
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, R/. 
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, R/. 
Coração de Jesus, vítima dos pecadores, R/. 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós, R/. 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós, R/. 
Coração de Jesus, delícia de todos os santos, R/. 
 
V: Jesus, manso e humilde de coração, 
R: Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 
 

Reposição do Santíssimo Sacramento – Cântico a Maria 
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