
 
TRÍDUO EM PREPARAÇÃO AO  

58° DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
25 de abril de 2021 – 4° Domingo da Páscoa 

 

«SÃO JOSÉ: O SONHO DA VOCAÇÃO» 
 
 
REZANDO NOSSA VIDA E VOCAÇÃO 

No último dia 19 de março, dia dedicado a São 
José, o Papa Francisco escreveu a Mensagem para o 
58º dia Mundial de Oração pelas Vocações. Cada 
frase por ele escrita nos faz refletir e pensar sempre 
mais no sentido de nossa vida e vocação. 

Com o convite de estarmos atentos aos nossos 
sonhos, disponíveis em servir e seguir sempre com 
fidelidade, oferecemos este Roteiro de Oração em 
preparação ao Dia Mundial de Oração pelas 
Vocações, que poderá ser rezado pessoalmente, nas 
nossas famílias, auxiliados pelos links das musicas 
que poderão ser ouvidas para acompanhar a nossa 
oração. 

Agradecemos a Conferencia dos Religiosos do 
Brasil (CRB) que preparou o roteiro do qual extraímos 
quanto aqui apresentado. 
 
 
 



22 de abril – Quinta-feira 
1º DIA 

Deixar-se guiar pelos SONHOS 
 
Mantra: "Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, 
inunda meu ser, permanece em nós”1. 
 
Intenção do dia: Pelas/os jovens que estão em 
processo de discernimento vocacional, para que 
realizem a construção do seu Projeto de Vida, com 
sonhos ousados e desejosos de trilhar um caminho 
de realização profissional, mas sobretudo pessoal, a 
partir das suas escolhas e do Projeto de Deus para 
suas vidas. 
 
Motivação: “‘Deus vê o coração’ (cf Sam 16,7) e, em 
São José, reconheceu um coração de pai, capaz de 
dar e gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que as 
vocações tendem a fazer: gerar e regenerar vidas 
todos os dias. O Senhor deseja moldar corações de 
pais, corações de mães: corações abertos, capazes de 
grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos 
para consolar as angústias e firmes para fortalecer as 
esperanças.” O Papa Francisco, em sua mensagem 
para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM


nos convida a rezar e fazer um percurso a partir da 
vida e vocação de São José. Por isso, neste primeiro 
dia, refletiremos a primeira palavra-chave: sonho. 
 
Canto: Ninguém pode prender um sonho2. 
 
Texto bíblico: Mt. 2, 19-23. 
Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu 
em sonho a José, no Egito, 20e lhe disse: “Levanta-te, 
pega o menino e sua mãe, e volta para a terra de 
Israel; pois aqueles que procuravam matar o menino 
já estão mortos”. José levantou-se, pegou o menino e 
sua mãe, e entrou na terra de Israel. Mas, quando 
soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de 
seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, 
depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se 
para a região da Galileia, 23e foi morar numa cidade 
chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o 
que foi dito pelos profetas: “Ele será chamado 
Nazareno”. 
 
REFLETINDO COM O PAPA FRANCISCO 
 “Todos sonham e buscam realizar-se na vida. 

E é justo nutrir aspirações grandes, expectativas 
altas, que objetivos efêmeros como o sucesso, a 
riqueza e a diversão não conseguem satisfazer. 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=W4J0ZBzQaw0  

https://www.youtube.com/watch?v=W4J0ZBzQaw0


Realmente, se pedíssemos às pessoas para 
traduzirem numa só palavra o sonho da sua vida, não 
seria difícil imaginar a resposta: «amor». É o amor 
que dá sentido à vida, porque revela o seu mistério. 
Pois só se tem a vida que se dá, só se possui de 
verdade a vida quem se doa plenamente. A este 
propósito, muito nos tem a dizer São José, pois, 
através dos sonhos que Deus lhe inspirou, fez da sua 
existência um dom. 

 
 “Todavia São José deixou-se guiar 

decididamente pelos sonhos. 
Por quê? Porque o seu coração estava orientado para 
Deus, estava já predisposto para Ele. Para o seu 
vigilante «ouvido interior» era suficiente um pequeno 
sinal para reconhecer a voz divina. O mesmo se passa 
com a nossa vocação: Deus não gosta de Se revelar 
de forma espetacular, forçando a nossa liberdade. 
Transmite-nos os seus projetos com mansidão; não 
nos ofusca com visões esplendorosas, mas dirige-Se 
delicadamente à nossa interioridade, entrando no 
nosso íntimo e falando-nos através dos nossos 
pensamentos e sentimentos. E assim nos propõe, 
como fez com São José, metas elevadas e 
surpreendentes.” 
 



 Assim acontece na vocação: ao chamado 
divino impele sempre a sair, a dar-se, a ir mais além. 
Não há fé sem risco. Só abandonando-se 
confiadamente à graça, deixando de lado os projetos 
pessoais e comodidades, é que se diz 
verdadeiramente «sim» a Deus. E cada «sim» produz 
fruto, porque adere a um desígnio maior, do qual 
entrevemos apenas alguns detalhes, mas que o 
Artista Divino conhece e desenvolve para fazer de 
cada vida uma obra-prima. Neste sentido, São José 
constitui um ícone exemplar do acolhimento dos 
projetos de Deus. Trata-se, porém, de um 
acolhimento ativo, nunca de abdicação nem 
capitulação; ele «não é um homem resignado 
passivamente. O seu protagonismo é corajoso e 
forte»8. Que ele ajude a todos, sobretudo aos jovens 
em discernimento, a realizar os sonhos que Deus tem 
para cada um; inspire a corajosa intrepidez de dizer 
«sim» ao Senhor, que sempre surpreende e nunca 
desilude! 
 
Para meditar: Canção Sonhos – Chris Durán 3 
 
Para pensar: “A juventude, fase do desenvolvimento 
da personalidade, está marcada por sonhos que vão 
tomando corpo, por relações que adquirem cada vez 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=fyh2qxu1dtI  

https://www.youtube.com/watch?v=fyh2qxu1dtI


mais consistência e equilíbrio, por tentativas e 
experimentações, por escolhas que constroem 
gradualmente um Projeto de Vida.” (Christus Vivit, 
137) Quais são os meus sonhos? Quais os sonhos de 
Deus para mim? Deixo Deus conduzir meus sonhos? 
Estou disposta/o a aceitar e aderir aos sonhos de 
Deus em minha vida? 
 
Oração pelas vocações: SÃO JOSÉ, HOMEM JUSTO e 
modelo para todos os fieis, a vós, Deus providente e 
bom, confiou o início da nossa redenção. Enquanto 
honramos a grandeza das vossas virtudes e da vossa 
missão, vos pedimos que intercedais junto ao Pai, 
para que a Igreja alcance a graça de numerosas e 
santas vocações; para que não diminua em nosso 
meio, a presença de pastores santos, de virgens 
consagradas ao serviço dos irmãos, de missionários 
fervorosos que anunciem o Evangelho, de jovens 
empenhados no serviço do bem. A vossa intercessão, 
ó glorioso São José, alcance para a Igreja novos 
apóstolos, para que entre todos os povos Deus seja 
glorificado, e seja levada avante a obra da salvação 
em Nome de Cristo Senhor. Amém 
 
Canto final: Jesus Cristo me deixou inquieto4 
 
                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=0-pmEf4F7Uw  

https://www.youtube.com/watch?v=0-pmEf4F7Uw


23 de abril – Sexta-feira  
2º DIA 

O SERVIÇO,  
expressão concreta do dom de si mesmo. 

 

Mantra: Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. 
Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. 5  
 

Intenção do dia: Pelas/os Consagradas/os, leigas/os e 
sacerdotes que dedicam sua vida ao serviço dos mais 
necessitados, em especial por aqueles que estão 
distante de sua terra.  
 

Motivação: “(...)nestes tempos marcados por 
fragilidades e tribulações devido também à 
pandemia, que tem suscitado incertezas e medos 
sobre o futuro e o próprio sentido da vida, São José 
vem em nossa ajuda com a sua mansidão, como 
Santo ao pé da porta. Simultaneamente pode, com o 
seu forte testemunho, guiar-nos no caminho. ” 
Motivados pelo testemunho de São José, neste 
segundo dia, queremos refletir sobre o serviço, como 
expressão concreta do dom de si mesmo.  
 
Canto: Eis-me aqui Senhor 6 
 

                                                           
5  https://www.youtube.com/watch?v=eHxy7_sR0_w  
6 https://www.youtube.com/watch?v=n6JtRdBpUNU  

https://www.youtube.com/watch?v=eHxy7_sR0_w
https://www.youtube.com/watch?v=n6JtRdBpUNU


Texto bíblico: Mt 2, 13-14.  
Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor 
apareceu em sonho a José e lhe disse: “Levanta-te, 
pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá 
até que eu te avise! Porque Herodes vai procurar o 
menino para matá-lo”. José levantou-se de noite, 
pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. 
 

REFLETINDO COM O PAPA FRANCISCO  
 “Uma segunda palavra marca o itinerário de 

São José e da vocação: serviço. Os Evangelhos 
enfatizam o quanto ele viveu em tudo para os outros 
e nunca para si mesmo. O Povo santo de Deus 
chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim a 
sua capacidade de amar sem nada reservar para si 
próprio. Libertando o amor de qualquer posse, abriu-
se realmente a um serviço ainda mais fecundo: o seu 
cuidado amoroso atravessou as gerações, a sua 
custódia solícita tornou-o patrono da Igreja. Ele que 
soube encarnar o sentido oblativo da vida, é também 
patrono da boa-morte. Contudo o seu serviço e os 
seus sacrifícios só foram possíveis, porque 
sustentados por um amor maior: «Toda a verdadeira 
vocação nasce do dom de si mesmo, que é a 
maturação do simples sacrifício. Mesmo no 
sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este 
gênero de maturidade. Quando uma vocação 



matrimonial, celibatária ou virginal não chega à 
maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas 
na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a 
beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir 
infelicidade, tristeza e frustração (Carta Ap. Patris 
Corde, 7)». 
 

 “O serviço, expressão concreta do dom de si 
mesmo, não foi para São José apenas um alto ideal, 
mas tornou-se regra da vida diária. Empenhou-se 
para encontrar e adaptar um alojamento onde Jesus 
pudesse nascer; voltou rapidamente a Jerusalém à 
procura de Jesus que tinham perdido; sustentou a 
família trabalhando, mesmo em terra estrangeira. Em 
resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a 
atitude de quem não desanima se a vida não lhe 
corre como queria: com a disponibilidade de quem 
vive para servir. 
 

 Com este espírito, José empreendeu as 
viagens numerosas e muitas vezes imprevistas da 
vida: de Nazaré a Belém para o recenseamento, em 
seguida para Egito, depois para Nazaré e, 
anualmente, a Jerusalém, sempre pronto a enfrentar 
novas circunstâncias, sem se lamentar do que 
sucedia, mas disponível para auxiliar a fim de 
reajustar as situações. Pode-se dizer que foi a mão 
estendida do Pai Celeste para o seu Filho na terra. 



Assim não pode deixar de ser modelo para todas as 
vocações, que a isto mesmo são chamadas: ser as 
mãos operosas do Pai em prol dos seus filhos e filhas. 

 

 “Por isso gosto de pensar em São José, 
guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das 
vocações. Com efeito, da própria disponibilidade em 
servir, deriva o seu cuidado em guardar. «Levantou-
se de noite, tomou o menino e sua mãe» (Mt 2, 14): 
refere o Evangelho, indicando a sua disponibilidade e 
dedicação à família. Não perdeu tempo a cismar 
sobre o que estava errado, para não o subtrair a 
quem lhe estava confiado. Este cuidado atento e 
solícito é o sinal duma vocação realizada. É o 
testemunho duma vida tocada pelo amor de Deus. 
Então Deus derrama o seu Espírito, a sua criatividade 
sobre nós; e realiza maravilhas, como em José.” 
 

Momento de silêncio e reflexão pessoal.  
 

Para pensar: “(...) há muitos jovens dispostos a 
comprometer-se em iniciativas de voluntariado, 
cidadania ativa e solidariedade social, que devem ser 
acompanhados e incentivados para que emerjam os 
talentos, as habilidades e a criatividade, e para 
encorajá-los a assumir responsabilidades. O 
compromisso social e o contato direto com os pobres 
segue sendo uma ocasião fundamental para 



descobrir ou aprofundar a fé e discernir a própria 
vocação.” (Christus Vivit, 170)  
Como percebo a minha disponibilidade em servir ao 
próximo? Me empenho na realização da minha 
missão ao servir aqueles e aquelas que mais 
necessitam? Coloco minha vida e vocação a serviço 
do Projeto de Deus com total amor e doação? Estou 
disposta/o e aberta/o a servir às pessoas e à 
comunidade com o mesmo amor que São José servia 
sua família?  
 

Oração pelas vocações: SÃO JOSÉ, HOMEM JUSTO e 
modelo para todos os fieis, a vós, Deus providente e 
bom, confiou o início da nossa redenção. Enquanto 
honramos a grandeza das vossas virtudes e da vossa 
missão, vos pedimos que intercedais junto ao Pai, 
para que a Igreja alcance a graça de numerosas e 
santas vocações; para que não diminua em nosso 
meio, a presença de pastores santos, de virgens 
consagradas ao serviço dos irmãos, de missionários 
fervorosos que anunciem o Evangelho, de jovens 
empenhados no serviço do bem. A vossa intercessão, 
ó glorioso São José, alcance para a Igreja novos 
apóstolos, para que entre todos os povos Deus seja 
glorificado, e seja levada avante a obra da salvação 
em Nome de Cristo Senhor. Amém 
 
Canto: Ide por todo o universo meu Reino anunciar7.  

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=SU8-WSS31HM  

https://www.youtube.com/watch?v=SU8-WSS31HM


24 de abril – Sábado  
3º DIA 

A vocação, a vida, só amadurece através da 
FIDELIDADE de cada dia. 

 
Mantra: Aquele que vos chamou, aquele que vos 
chamou. É fiel, é fiel. Fiel é aquele que vos chamou.8  
 
Intenção do dia: Pelas famílias, para que fortaleçam 
sua fé em Jesus Cristo e mantenham-se fiéis, a 
exemplo da Família de Nazaré. Pelos jovens 
namorados que sonham em construir uma família, 
que busquem pautar seu Projeto de Vida com diálogo 
e respeito mútuos.  
 
Motivação: Nossa vida não é pautada apenas em 
alegrias e felicidades. Em determinados momentos 
dela passamos por desertos, lutas, dificuldades e isso 
pode gerar cansaço, desânimo, stress... Nesses 
momentos, é preciso lembrar que Deus é Fiel em 
tudo o que faz. Que Ele está sempre conosco, nos 
momentos bons e nas dificuldades. Ele é fiel para 
com a humanidade. A fidelidade está muito ligada à 
perseverança e à paciência. Por isso, nesse terceiro 
dia, queremos rezar a fidelidade, para podermos 

                                                           
8 https://www.youtube.com/watch?v=dj7y_YkwBb0  

https://www.youtube.com/watch?v=dj7y_YkwBb0


assim amadurecer diariamente nas nossas escolhas e 
decisões.  
 
Canto: Olhando a Sagrada Família9  
 
Texto bíblico: Mt 1, 19-22.24 
José, seu marido, era justo e, não querendo 
denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. 
Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do 
Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, 
Filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria 
como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o 
nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus 
pecados”. Quando acordou, José fez conforme o anjo 
do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa. 
 
REFLETINDO COM O PAPA FRANCISCO  
 “José é o «homem justo» (Mt 1, 19) que, no 

trabalho silencioso de cada dia, persevera na adesão 
a Deus e aos seus desígnios. Num momento 
particularmente difícil, detém-se «a pensar» em tudo 
(cf. Mt 1, 20). Medita, pondera: não se deixa dominar 
pela pressa, não cede à tentação de tomar decisões 
precipitadas, não segue o instinto nem se cinge 
àquele instante. Tudo repassa com paciência. Sabe 
                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=dqJ9aBsVTbg  

https://www.youtube.com/watch?v=dqJ9aBsVTbg


que a existência não se constrói apenas sobre uma 
contínua adesão às grandes opções. Isto corresponde 
à laboriosidade calma e constante com que 
desempenhou a profissão humilde de carpinteiro (cf. 
Mt 13, 55), pela qual inspirou, não às crônicas da 
época, mas à vida quotidiana de cada pai, cada 
trabalhador, cada cristão ao longo dos séculos. 
Porque a vocação, como a vida, só amadurece 
através da fidelidade de cada dia.” 

 
 “Como se alimenta esta fidelidade? À luz da 

fidelidade de Deus. As primeiras palavras recebidas 
em sonho por São José foram o convite a não ter 
medo, porque Deus é fiel às suas promessas: «José, 
filho de David, não temas» (Mt 1, 20). Não temas: são 
estas as palavras que o Senhor dirige também a ti, 
querida irmã, e a ti, querido irmão, quando, por entre 
incertezas e hesitações, sentes como inadiável o 
desejo de Lhe doar a vida. São as palavras que Ele 
repete, quando no lugar onde estás, talvez no meio 
de dificuldades e incompreensões, te esforças por 
seguir diariamente a Sua vontade. São as palavras 
que descobres quando, ao longo do itinerário do 
chamado, retornas ao primeiro amor. São as palavras 
que, como um refrão, acompanham quem diz sim a 
Deus com a vida, como São José: na fidelidade de 
cada dia.” 



 “Esta fidelidade é o segredo da alegria. Era a 
alegria diária e transparente da simplicidade, a 
alegria que sente quem guarda o que conta: a 
proximidade fiel a Deus e ao próximo. Como seria 
belo se a mesma atmosfera simples e radiosa, sóbria 
e esperançosa, permeasse nos nossos seminários, 
nos nossos institutos religiosos e nas nossas 
residências paroquiais! É a alegria que desejo a vós, 
irmãos e irmãs que generosamente fizestes de Deus o 
sonho da vida, para O servir nos irmãos e irmãs que 
vos estão confiados, através duma fidelidade que em 
si mesma já é testemunho, numa época marcada por 
escolhas passageiras e emoções que desaparecem 
sem gerar a alegria. São José, guardião das vocações, 
vos acompanhe com coração de pai!” 
 
Mantra: Aquele que me chamou aquele que me 
chamou. É fiel, é fiel. Fiel é aquele que me chamou10.  
 
Para pensar: “A vocação nunca está simplesmente 
em função da pessoa, de sua realização ou de sua 
salvação particular, mas, se é verdadeiramente 
vocação cristã, torna-se imperativo de cuidar do 
outro, da sua felicidade e da sua salvação. Se Cristo 
nos salvou na sua Cruz, tornou-nos capazes – por sua 
Graça, obviamente – de fazer a mesma coisa que ele 
                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=dj7y_YkwBb0  

https://www.youtube.com/watch?v=dj7y_YkwBb0


fez: de amar com o coração, se tornar a Salvação (ou 
a mediação da salvação) para os outros.” Acredito 
estar respondendo com fidelidade ao Projeto que 
Deus tem para mim? Como concretamente vivo a 
fidelidade a Deus e ao Seu Projeto? Como alimento, 
de forma concreta a minha fidelidade a cada dia?  
 
Oração pelas vocações: SÃO JOSÉ, HOMEM JUSTO e 
modelo para todos os fieis, a vós, Deus providente e 
bom, confiou o início da nossa redenção. Enquanto 
honramos a grandeza das vossas virtudes e da vossa 
missão, vos pedimos que intercedais junto ao Pai, 
para que a Igreja alcance a graça de numerosas e 
santas vocações; para que não diminua em nosso 
meio, a presença de pastores santos, de virgens 
consagradas ao serviço dos irmãos, de missionários 
fervorosos que anunciem o Evangelho, de jovens 
empenhados no serviço do bem. A vossa intercessão, 
ó glorioso São José, alcance para a Igreja novos 
apóstolos, para que entre todos os povos Deus seja 
glorificado, e seja levada avante a obra da salvação 
em Nome de Cristo Senhor. Amém 
 
Rezar uma dezena do rosário  
 
Canto: Maria do sim, ensina-me a viver meu sim11 
                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=kL_HlT_bgXs  

https://www.youtube.com/watch?v=kL_HlT_bgXs

