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Palavras de abertura

Querido Paroquiano de Nossa Senhora da Luz estamos 
vivenciando mais um momento de alegria e festa, pois aquela 
que veneramos e honramos como Mãe de Deus nos convida a 
vivenciar o dom da vocação: Maria é a mulher do Sim 
vocacional!

Na Igreja do Brasil celebramos um Ano Vocacional cujo 
tema é: «Vocação: graça e missão» isto porque toda vocação é 
uma graça, isto é, um dom. É Deus quem concede essa graça! 
Foi Deus que nos chamou a viver como Religiosos da Ordem 
das Mercês; É Deus quem chama muitos outros para as 
diversas vocações: a vocação matrimonial, como a presbiteral, 
a religiosa e a vocação leiga. Sendo essas vocações um 
chamado de Deus, dizemos que elas são uma graça divina.

Toda vocação comporta uma missão. Os que foram 
chamados a Vida matrimonial vivenciam a missão de ser 
família, de gerar, cuidar, educar e conceder a fé para os filhos. 
Os que são chamados a Vida Religiosa são chamados a 
testemunhar o Reino de Deus por meio da Vida Comunitária 
etc. Assim, cada batizado é vocacionado por Deus, isto é, 
recebe uma graça em vista de uma missão. 

Nossa padroeira, a Senhora da Luz, nos ensina que o 
seu «Sim» a visita do Anjo simbolizou o acolhimento de sua 
graça e também de sua missão. A voz do anjo aquece o 
coração de Maria ao convidá-la a assumir a vocação de Mãe do 
Redentor. De coração aquecido, isto é, ardente, inquieto, ela 
se coloca em atitude de caminho visitando sua prima Isabel. 
Ela recebe a graça e em seguida vivencia sua missão.

Iluminados por Maria nós queremos aquecer o nosso 
coração para estarmos a caminho realizando a missão de 
Jesus.  Que tenhamos uma excelente Novena e o 
fortalecimento de nossa vocação porque temos «Com Maria 
corações ardentes e pés a caminho»!

Religiosos Mercedários 2023.

02



Primeiro dia: Deus que chama por Amor

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
A nós descei Divina Luz (p.46).

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos vocaciona porque infinitamente nos ama 
esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta primeira noite de novena 
em honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a 
sua materna intercessão para vivermos a fidelidade ao 
chamado cristão.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos amais infinitamente e nos concedeis 
a graça da vocação, ajudai-nos a corresponder ao vosso 
chamado de Amor em fidelidade todos os dias de nossa vida. 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional) 

Refrão: A Palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e 
luz para o meu caminho! 

Leitura Bíblica (Mt 4, 12-21)
Quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se 
para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às 
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margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de 
Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías: 
“Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região 
além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs! O povo 
que estava nas trevas viu uma grande luz, para os habitantes 
da região sombria da morte uma luz surgiu”. A partir de então, 
Jesus começou a anunciar: “Convertei-vos, pois o Reino dos 
Céus está próximo”. Caminhando à beira do mar da Galileia, 
Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão 
André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram 
pescadores. Jesus disse-lhes: “Segui-me, e eu farei de vós 
pescadores de homens”. Eles, imediatamente, deixaram as 
redes e o seguiram.

Responsório:
L: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens!
T: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens!
L: Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro e seu irmão 
André.
T: Eu farei de vós pescadores de homens!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens!

(Texto-Base do Ano Vocacional, 38-42)
� A quinta Conferência Geral do episcopado Latino-
Americano e Caribenho celebrada em Aparecida em 2007 nos 
possibilita uma ampla reflexão acerca dos diversos aspectos 
da teologia da vocação. Iniciamos rememorando que o 
chamado dirigido à criatura tem sua origem no Amor 
Trinitário, que toma a frente na decisão de vir ao nosso 
encontro e nos convidar a participar de sua Vida. Desde os 
primórdios da História de Israel acompanhamos as 
manifestações de um Deus que ouve o clamor de seu povo e 
desce para o libertar.
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Todos: Um Deus que fala aos seus chamados, que fala pela 
boca de seus profetas, que combate por aqueles que ama e 
que não abandona os que seguem Sua voz, não hesitando em 
fazer de toda a vida uma inteira oblação.

Na História da Salvação, em Jesus Cristo,  o amor 
misericordioso do Pai e a vocação, dignidade e destino da 
pessoa humana. Em Jesus, Deus-Amante se revela em sua 
plenitude e chama a humanidade a tomar parte de sua vida 
divina, a sermos filhos pela fé em Cristo. 
Todos: É o amor recebido do Pai, em Cristo, pelo Espírito que 
nos define: somos amor!

Na dinâmica do chamado somos convidados a redescobrir a 
beleza e a alegria de sermos cristãos e temos o desafio de 
mostrar a capacidade da Igreja para promover e formar 
discípulos e missionários que respondam à vocação recebida e 
comuniquem, por toda parte, transbordando de gratidão e 
alegria, o dom do Encontro com Jesus Cristo. Que Jesus seja 
encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e 
comunicado a todos.
Todos: Somos chamados a resplandecer no mundo a imagem 
de Cristo, o novo Adão, a anunciar em todas as partes da 
terra, com o testemunho de nossa vida doada, que o Pai nos 
chama para participar de sua Vida e de sua glória nos céus.

Nesta peregrinação dentro do tempo e da história em que 
estamos, o que nos identifica e nos une é o Amor-serviço. 
Prossigamos dirigindo nossa atenção à dinâmica de Deus que 
nos chama porque nos ama e nos convida a uma resposta de 
amor.

Responsório:
L: Celebramos um Deus que fala aos seus chamados!
T: Celebramos um Deus que fala aos seus chamados!
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L: Que fala pela boca de seus profetas!
T: Aos seus chamados!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Celebramos um Deus que fala aos seus chamados!

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Adoração: (Canto para exposição do Santíssimo Sacramento)
P: Do céu nos destes o pão;
T:  que contem todo sabor.
Oremos: Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, 
nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar 
com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso 
sangue, que possamos colher continuamente os frutos da 
vossa redenção. Vós, que sois Deus, com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

P:  Diante de Vós, Senhor, colocamos nossa vida e 
apresentamos nossos desejos e pedidos. Escutai benigno, 
Senhor, as nossas preces:
Preces (preparadas pelas equipes de cada noite)

Oração (todos): Senhor, conscientes de que estamos em 
vossa presença, fazemos um ato de fé no sacramento da 
Eucaristia. Nós vos adoramos, vos bendizemos e vos 
louvamos por permanecer junto de nós; por permitir que vos 
visitemos; porque podemos falar convosco; porque sois um 
Deus próximo! Nós vos damos graças por vossa Palavra que 
nos ilumina; por vossa Eucaristia que nos fortalece; por vosso 
amor que nos redime e nos salva. Escutai as nossas preces e 
abençoai nossa comunidade! Faz que sempre vivamos unidos 
em vosso amor. Que sejamos testemunhas e sinais de vossa 
presença. Vós que viveis e renais pelos séculos dos séculos. 
Amém.
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Rito da comunhão – Comunhão e Oração pós-comunhão

Canto para entrada da Imagem de Nossa Senhora

Ó, Maria, mãe amável
Doce mãe do Bom Jesus
Nós te amamos, Virgem Santa,
Nossa Senhora da Luz!

Ave! Virgem, Mãe querida
Doce Mãe do Bom Jesus
Dos anjos és amada
Nossa Senhora da Luz

Vence o brilho das estrelas
o teu precioso fulgor
que fez bela entre as belas
Seres Mãe do Redentor

És o nosso forte auxílio
e todo o nosso bem
durante o triste exílio
ditoso quem a ti vem.

És grande soberana
penhor de salvação
do teu amor emana
Fiel consolação.

Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
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Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, 
Deus Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das virgens, 
 Mãe de Cristo,
 Mãe da Igreja,
 Mãe de misericórdia,
Mãe da divina graça, 
Mãe da esperança,
Mãe puríssima, 
 Mãe castíssima, 
 Mãe sempre virgem,
 Mãe imaculada, 
Mãe digna de amor, 
Mãe admirável, 
Mãe do bom conselho, 
 Mãe do Criador, 
 Mãe do Salvador, 
 Mãe acolhedora 
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável, 
 Virgem poderosa, 
 Virgem clemente, 
 Virgem fiel,
Espelho de perfeição, 
Sede da Sabedoria, 
Fonte de nossa alegria, 
 Vaso espiritual, 
 Tabernáculo da eterna glória,
 Moradia consagrada a Deus, 
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Rosa mística, 
Torre de Davi, Rogai por nós!
Torre de marfim,
 Casa de ouro,
 Arca da aliança,
 Porta do céu,
Senhora da Luz,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
 Refúgio dos pecadores,
 Socorro dos migrantes, 
 Consoladora dos aflitos,
Redentora dos cativos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos, 
 Rainha dos Patriarcas,
 Rainha dos Profetas,
 Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores da fé,
Rainha das Virgens,
 Rainha de todos os Santos,
 Rainha concebida sem pecado original,
 Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da Pituba
Rainha da paz.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-
nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende 
piedade de nós.
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Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oração: Ó Deus onipotente e misericordioso que nos 
destes em Maria, sob o título de Senhora da Luz, um 
modelo de Sim vocacional; dá-nos a graça de, todos 
juntos, colocarmos nossos pés em caminho missionário 
para levarmos vossa Palavra que arde em nosso coração. 
Por Cristo nosso Senhor. Amém.

Gesto concreto 
(Canto como ofertório – hino da Campanha da 
Fraternidade 2023 - Motivar a solidariedade, a partilha e a 
fraternidade)

1) Vocação e missão da Igreja:
Responder ao apelo do Senhor (cf. Mt 14,16b)
De sermos no mundo a certeza
Da partilha, milagre do amor (cf. Mt 14,13-21)

R: Ó Bom Mestre a vós recorremos (cf. Mt 14,13b)
Ajudai-nos a fome vencer
Recordai-nos o que nós devemos:
“Dai-lhes vós mesmos de comer.” (Mt 14,16b)

2) Jesus Cristo, pão da vida plena (cf. Jo 6,35)
Em sua mesa nos faz assentar (cf. 1Sm 2,8)
E sacia a nossa pobreza
Para um mundo mais justo formar

3) Unidos nesse tempo propício
De jejum, oração, caridade (cf. Mt 6,1-18)
Recordemos, pois é nosso ofício
Cultivar e plantar a bondade
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4) A ausência da fraternidade
Nos leva a desviar o olhar (cf. Eclo 4,5)
Do irmão que tem necessidade
De valor, alimento e lugar

5) A fome agravada no mundo,
Vem de uma visão arrogante (cf. Pr 21,24)
A carência do amor mais profundo (cf. 1Jo 4,20-21)
Que nos torna irmãos tão distantes

6) Nas cidades e em todo lugar
Que se abra o nosso coração (cf. Ef 1,18)
À alegria de poder partilhar (cf. At 2,42)
O pão nosso em feliz oração (cf. Mt 6,11)

Oração da Campana da Fraternidade (sobre os alimentos)

 Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho 
encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães e 
dois peixes e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de comer”.
 Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: 
inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, 
igualdade e paz; ajudai-nos a promover uma sociedade mais 
solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra; livrai-nos do 
pecado da indiferença com a vida.
 Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para 
acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos 
abandonados, esquecidos e famintos. Amém.

Bênção dos objetos religiosos

 Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda bênção, 
pois, Vos alegrais com o vigor da piedade dos fiéis; permanecei 
ao lado deles, e concedei que eles usem estes sinais de fé e 
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piedade para transformarem-se na imagem do Vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre. Amém.

Salve Rainha cantada

Salve Rainha, Mãe de Deus, 
és Senhora, nossa mãe,
nossa doçura, nossa Luz, doce Virgem Maria!
Nós a ti clamamos, filhos exilados;
Nós a ti voltamos nosso olhar confiante.
Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor;
Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe,
quando a noite passar.
Salve Rainha, Mãe de Deus,
és auxílio do cristão,
ó Mãe clemente, Mãe piedosa,
doce Virgem Maria.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Bênção final

P - O Senhor esteja convosco
T - Ele está no meio de nós.
P - Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, nossa mãe e 
padroeira, abençoe-vos Deus Todo Poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T - Amém.
P - Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T - Graças a Deus!
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Segundo dia: A vocação como resposta de Amor

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
Eis-me aqui, ó Deus! Eis-me aqui, ó Deus! Para fazer a tua 
vontade: Eis-me aqui, ó Deus! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos vocaciona e espera uma resposta de amor 
esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta segunda noite de novena 
em honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a 
sua materna intercessão para respondermos com amor ao 
chamado de Deus.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos amais infinitamente e nos concedeis 
a graça da vocação, ajudai-nos a corresponder ao vosso 
chamado de Amor em fidelidade todos os dias de nossa vida. 
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional) 

Refrão: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 
Lâmpada para meus pés, Senhor; Luz para o meu caminho! 
Lâmpada para meus pés, Senhor; Luz para o meu caminho!
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Leitura Bíblica (At 8, 26-40)
"Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: “Levanta-te e vai 
para o Sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a 
Gaza, a Deserta”. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, 
eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e 
superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a 
Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o 
profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: “Aproxima-te para bem 
perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia 
o profeta Isaías e perguntou-lhe: “Porventura entendes o que 
estás lendo?” Respondeu-lhe: “Como é que posso, se não há 
alguém que me explique?”. E rogou a Filipe que subisse e se 
sentasse junto dele. A passagem da Escritura, que ia lendo, era 
esta: Como ovelha, foi levado ao matadouro; e, como cordeiro 
mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua 
humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá 
contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra (Is 
53,7s). O eunuco disse a Filipe: “Rogo-te que me digas de 
quem disse isto o profeta: de si mesmo ou de outrem?”. 
Começou então Filipe a falar, e, principiando por essa 
passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o 
caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: “Eis aí a 
água. Que impede que eu seja batizado?”. [Filipe respondeu: 
“Se crês de todo o coração, podes sê-lo.” – “Eu creio”, disse 
ele, “que Jesus Cristo é o Filho de Deus”.] E mandou parar o 
carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal 
saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos 
olhares do eunuco que, cheio de alegria, continuou o seu 
caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. 
Passando além, pregava o Evangelho em todas as cidades, até 
que chegou a Cesareia." 

Responsório:
L: O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai! 
T: O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai! 
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L: Se crês de todo o teu coração;
T: levanta-te e vai! 
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai! 

(texto base do Ano Vocacional, 43-48)
O Papa Bento XVI, no discurso inaugural da Quinta 
Conferência do CELAM, nos recordava que só quem conhece a 
Deus, conhece a realidade e pode responder a ela de modo 
adequado e realmente humano. Partindo do infinito amor de 
Deus a pessoa pode responder ao chamado a ser discípula-
missionária em meio à humanidade.
Todos: Uma resposta de amor e gratidão ao Amor recebido 
gratuitamente de Deus move a entrega da vida pela salvação 
do próximo. Quem foi ferido de amor não guarda para si tal 
graça sem a fazer resplandecer em toda a vida.

Jesus nos revela a Comunhão da Trindade. Estamos diante de 
um amor de tal intensidade que faz da pessoa sua morada, 
revelando que em Cristo somos todos irmãos. Diante das 
dores da humanidade, dos sofrimentos que levam tantos ao 
desespero, Jesus Cristo oferece uma palavra viva capaz de ser 
esperança, ressurreição e fonte de vida eterna.
Todos: O Senhor propõe que entreguemos a vida para ganhá-
la e faz compreender que o discípulo é aquele que gasta sua 
vida como sal da terra e luz do mundo.

Caminhando de mãos dadas com toda a humanidade, sem 
abandonar nenhum daqueles que o próprio Senhor nos 
concedeu, lançamo-nos no cuidado da vida dos mais frágeis e 
necessitados. O discipulado lança o cristão a todos os lugares: 
onde uma única vida estiver ameaçada em sua dignidade e 
salvação, ali e por ela também estarão os discípulos de Jesus 
Cristo.
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Todos: É com a luz de Jesus ressuscitado que somos 
chamados a amar, nos passos daquele que é Caminho, 
Verdade e Vida.

Precisamos responder à nossa vocação a partir de Cristo, a 
partir da contemplação de quem nos revelou em seu mistério 
a plenitude do cumprimento da vocação humana e de seu 
sentido. Necessitamos fazer-nos discípulos dóceis para 
aprendermos Dele a levar o sentido da vida humana que nem a 
ciência, nem a política, nem a economia e nem os meios de 
comunicação poderão proporcionar. A partir de Jesus 
podemos responder ao chamado de Amor que Deus nos fez 
ao nos chamar à vida, ao Batismo, a uma vocação específica. O 
amor nos lança a amar.

Responsório:
L: Na luz de Jesus ressuscitado que somos chamados a amar!
T: Na luz de Jesus ressuscitado que somos chamados a amar!
L: Nos passos daquele que é Caminho, Verdade e Vida;
T: Somos chamados a amar!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Na luz de Jesus ressuscitado que somos chamados a amar!

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Terceiro dia: Jesus chama para permanecer com Ele

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra: inunda meu ser, 
permanece em nós! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos convida a permanecer com Ele porque nos 
ama esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta terceira noite de novena 
em honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a 
sua materna intercessão para permanecermos com Seu Filho 
Jesus Cristo.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos amais infinitamente e nos concedeis 
a graça da vocação, ajudai-nos a corresponder ao vosso 
chamado de Amor permanecendo todos os dias de nossa vida 
convosco. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional)

Refrão: Como ser Mercê? Neste mundo de opressão? Fazei o 
que Ele disser, responde Maria a serva de Deus! Aleluia, 
aleluia; aleluia. Aleluia, aleluia; aleluia! 
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Leitura Bíblica (Jo 15, 1-8)
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo 
ramo que não der fruto em mim, ele o cortará; e podará todo o 
que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estais puros 
pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e 
eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si 
mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós: 
não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em 
mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em 
mim e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 
podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim será lançado 
fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao 
fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as 
minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que 
quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para 
que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos.

Responsório:
L: Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor!
T: Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor!
L: Vós sois os ramos.
T: E meu Pai é o agricultor!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor!

(texto base do Ano Vocacional, 129-132)
Esse aspecto do chamado, “permanecer com Ele”, destaca 
um dos traços essenciais da vocação e experiência do 
discipulado: a proximidade = 'estar junto'. A fé em Jesus é essa 
experiência de proximidade e intimidade com Ele. Essa 
experiência de proximidade é o segredo de toda vocação. É 
ela quem dá aos discípulos e discípulas a força espiritual 
interior e o conteúdo do anúncio do Reino
T: Responder ao chamado de Jesus consiste em vivenciar sua 
espiritualidade e sua mística: caminhar para o Pai e com o Pai.
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Nossa missão é a mesma de Jesus: revelar a face do Pai, não 
pela eloquência do discurso, mas pela práxis e pela vida. A face 
do Pai é luz da vida humana, raiz da liberdade e da vida na 
plenitude e revelá-la é o núcleo da missão de quem é chamado 
para ficar e seguir Jesus como discípulo e discípula. 
Todos: Anunciar a face do Pai Amoroso e misericordioso 
consiste em permanecer em comunhão de oração, na 
partilha da mesa e do pão, como Jesus fez e nos ensinou.

Permanecer unidos ao Pai como Jesus é a raiz que nos 
sustenta nas tempestades da vida, nas crises existenciais e na 
missão. Essa raiz se alimenta da seiva da oração e da 
experiência do Deus Trindade, que nos habita e capacita para 
o seguimento de Jesus, o grande missionário. Quem aceitou o 
convite de Jesus para permanecer com Ele e entrou em seu 
discipulado é chamado a configurar-se a Ele e a tê-lo como 
referencial de vida na missão do Reino
Todos: Somos chamados à intimidade com o Pai e somente 
Jesus pode nos revelar e fazer conhecer o Pai e seu amor-
ternura.

Nossa vocação se concretiza na comunidade plural: leigos e 
leigas, consagrados e consagradas, diáconos, presbíteros. 
Somos chamados na intimidade pessoal a permanecer com 
Ele. Permanecer com Jesus é buscar e conhecer os seus 
caminhos.

Responsório:
L: Permaneçamos unidos ao Pai com Jesus que nos sustenta 
nas tempestades da vida. 
T: Permaneçamos unidos ao Pai com Jesus que nos sustenta 
nas tempestades da vida.
L: Nas crises existenciais e na missão;
T: Jesus que nos sustenta nas tempestades da vida.
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L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Permaneçamos unidos ao Pai com Jesus que nos sustenta 
nas tempestades da vida.

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Quarto dia: Somos discípulos em Jesus

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
A luz virá! A luz virá! E resplandecerá um novo dia. 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos faz discípulos em Jesus esteja sempre 
convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta quarta noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a 
compreensão de nossa missão: sermos discípulos de Cristo 
levando a todos a sua Palavra salvadora.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos amais infinitamente e nos concedeis 
a graça de sermos vossos discípulos, aquecei nosso coração 
com vossa Palavra eterna. Vós que sois Deus, com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional)

Refrão: Eu vim para escutar: tua Palavra, Tua Palavra, Tua 
palavra de Amor. Eu quero entender melhor: Tua palavra, tua 
palavra de amor. O mundo ainda vai viver, Tua Palavra, tua 
Palavra, tua Palavra de amor 

Leitura Bíblica (Lc 10, 1-6)
O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou-os, dois a 
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dois, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo 
devia ir. E dizia-lhes: “A colheita é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita 
que mande trabalhadores para sua colheita. Eis que vos envio 
como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem 
sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar 
ninguém pelo caminho! Em qualquer casa em que entrardes, 
dizei primeiro: 'A paz esteja nesta casa!' Se ali morar um amigo 
da paz, a vossa paz repousará sobre ele; senão, ela retornará a 
vós.

Responsório:
L: A colheita é grande, os trabalhadores são poucos!
T: A colheita é grande, os trabalhadores são poucos!
L: Pedi operários para a messe!
T: Os trabalhadores são poucos!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: A colheita é grande, os trabalhadores são poucos!

(texto base do Ano Vocacional, 50-56)
É nos passos de Jesus que a Igreja cumprirá sua missão. Uma 
igreja peregrina, que no Amor-serviço alcança toda a 
humanidade em suas feridas e sofrimentos: uma Igreja Mãe e 
Pastora que não se omite em sua responsabilidade de estar 
junto do Crucificado nas vielas e mansões, na indigência e na 
falta de sentido para a existência; uma Igreja compaixão e 
misericórdia para todos os que vagueiam como ovelhas sem 
pastor. 
Todos: Jesus se fez servidor e obediente até à morte de Cruz; 
sendo rido se fez pobre por nós, ensinando-nos o caminho de 
nossa vocação de discípulos missionários.

Viver a vocação a partir de Cristo é a única opção de realização 
plena do humano que, pela Graça recebida, é chamado a se 
tornar dom para a vida de toda a humanidade. Somente uma 
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vocação alimentada pela intimidade com o Senhor poderá se 
tornar uma resposta autêntica à humanidade que vagueia 
entre tantas incertezas e inseguranças. 
Todos: O amor experimentado e alimentado na amizade com 
Cristo dará ao chamado a possibilidade de testemunhar com 
a vida o que os lábios proferem em discursos e súplicas.

As juventudes deste tempo anseiam por homens e mulheres 
que sejam cristificados, capazes de se doarem para fazer 
ressoar sobre a terra a Boa-Nova da Salvação. Mas essa graça 
dificilmente será compartilhada se estivermos presos em 
nossos interesses pessoais, hedonistas e egocêntricos.
Todos: Os que foram chamados por Cristo não foram 
chamados para anunciar a si mesmos ou aquilo que pensam, 
mas para anunciar o Reino de Deus como o Senhor revelou.

Partindo do Encontro com Cristo que nos convida ao amor-
serviço somos convocados à comunhão com a Igreja. A 
vocação é fundamentalmente eclesial. O caminho de 
discipulado pede a clara opção por uma formação continuada 
que auxilie os batizados em seu processo de intimidade com 
Cristo. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo. 

Responsório:
L: Cristo nos convida ao Amor-Serviço. 
T: Cristo nos convida ao Amor-Serviço. 
L: O discípulo é alguém apaixonado por Cristo.
T: No Amor-Serviço. 
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Cristo nos convida ao Amor-Serviço. 

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Quinto dia: A oração que abre o ouvido e aquece o coração

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
Luz que vem do alto. Luz que traz a vida; vem brilhar em nós, ó 
Luz divina! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos abre os ouvidos e que aquece nosso coração 
esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta quinta noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos um 
ouvido atento à Palavra para aquecermos nosso coração na 
escuta da Boa-Nova da Salvação.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos convidastes a perseverarmos na 
oração e nos apresentastes a necessidade dela em nossa vida; 
aquecei nosso coração pois abrimos nossos ouvidos à vossa 
voz e orientai-nos todos os dias. Vós que sois Deus, com o Pai, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano Vocacional)

Refrão: A Palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e 
luz para o meu caminho!

Leitura Bíblica (Lc 24, 13-35)
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos 
de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 
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onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as 
coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e 
discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a 
caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que 
cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: “O que 
ides conversando pelo caminho?” Eles pararam, com o rosto 
triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: “Tu és o único 
peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu 
nestes últimos dias?” Ele perguntou: “O que foi?” Os 
discípulos responderam: “O que aconteceu com Jesus, o 
nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras, 
diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos 
sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado 
à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse 
libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que 
todas essas coisas aconteceram! É verdade que algumas 
mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de 
madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então 
voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes 
afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao 
túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham 
dito. A ele, porém, ninguém o viu”. Então, Jesus lhes disse: 
“Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que 
os profetas falaram! Será que Cristo não devia sofrer tudo isso 
para entrar na sua glória?” E, começando por Moisés e 
passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as 
passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando 
chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de 
conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, 
dizendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem 
chegando!” Jesus entrou para ficar com eles. Quando se 
sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e 
lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles 
reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente 
deles. Então um disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso 
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coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as 
Escrituras?” Naquela mesma hora, eles se levantaram e 
voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos 
com os outros. E estes confirmaram: “Realmente, o Senhor 
ressuscitou e apareceu a Simão!” Então os dois contaram o 
que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido 
Jesus ao partir o pão.

Responsório:
L: Já é tarde e a noite vem chegando: Fica conosco, Senhor!
T: Já é tarde e a noite vem chegando: Fica conosco, Senhor!
L: Nas frustrações e no desejo de voltar atrás.
T: Fica conosco, Senhor!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Já é tarde e a noite vem chegando: Fica conosco, Senhor!

(texto base do Ano Vocacional, 110-113)
Cada pessoa é convidada a recuperar um espaço próprio para 
realizar um diálogo sincero com Deus, em que haja escuta e 
resposta. A corrida frenética da cultura consumista, das 
novidades tecnológicas não deixa espaços vazios onde ressoe 
a voz de Deus. Há demasiadas palavras que impedem 
descobrir o sentido e a profundidade da vida e assim se torna 
difícil romper o círculo vicioso da autorreferencialidade.
Todos: A oração é o espaço para voltar a escutar Jesus, sua 
voz, seu chamado.

Uma voz que é também presença, porque é a voz do Cristo 
vivo. Por isso, é preciso abrir-se a ela, com coração dócil e 
orante, permitir que Jesus nos desafie e nos chame a uma 
mudança real de vida. Que sua Palavra impregne a fundo os 
pensamentos e sentimentos, provoque transformação e gere 
uma nova mentalidade. Sim, é verdade, às vezes essa 
profundidade é dolorosa, mas, como lembra o Papa Francisco, 
ela é sempre fecunda.
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Todos: O amor é sempre fecundo e nosso interlocutor é amor. Para 
Santa Teresa a oração é diálogo e amizade de amor. A oração é um 
trato de amizade com quem sabemos que nos ama.

O sentido da vida é redescoberto e se refaz na experiência de 
encontro com Cristo vivo. Lembremos daqueles discípulos de 
Emaús em sua escuta de Jesus, em seu caminhar e em sua 
comunhão com Ele. Ouvir as palavras de Jesus, que lhes 
revelava as Escrituras, fazia arder-lhes o coração pelo 
caminho. Uma experiência decisiva que não pode ser 
esquecida ou desprezada. 
Todos: Ao cair daquela tarde, em torno da mesa, quando seus 
olhos se abriram, fizeram memória daquela experiência do 
coração ardente, refizeram seus planos e voltaram cheios de 
alegria e energia para dentro da comunidade, sem temer a 
noite.

O chamado de Jesus na oração não significa fechamento em si. 
A o  c o n t r á r i o ,  é  u m  c a m i n h o  d e  s u p e r a ç ã o  d a 
autorreferencialidade. O encontro com a Palavra viva faz 
perceber que o chamado de Jesus ecoa em todas as 
realidades. É preciso ter ouvidos sensíveis e coração aberto 
para ouvi-lo.

Responsório:
L: Com ouvidos sensíveis e coração aberto ouvimos Jesus.
T: Com ouvidos sensíveis e coração aberto ouvimos Jesus.
L: Ele nos chama a uma mudança radical de vida.
T: De coração aberto ouvimos Jesus.
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Com ouvidos sensíveis e coração aberto ouvimos Jesus.

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Sexto dia: Servir com alegria: a Vocação em Francisco

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
Quem poderia imaginar em vasos de barro poder carregar tão 
grande tesouro, resplandece a luz, a glória de Deus, seu Filho 
Jesus! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça do Deus que serve com alegria esteja sempre 
convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta sexta noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; rezemos por 
todos os servidores da Igreja, especialmente pelos voluntários 
de nossa paróquia e aqueles que coordenam os diversos 
grupos pastorais.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que viestes para servir e não para ser 
servido, ajudai-nos a caminhar com alegria no serviço 
generoso aos nossos irmãos e irmãs e a testemunhar vossa 
Palavra em nossos atos. Vós que sois Deus, com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional)

Refrão: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! 
Lâmpada para meus pés, Senhor; Luz para o meu caminho! 
Lâmpada para meus pés, Senhor; Luz para o meu caminho!
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Leitura Bíblica (Jo 2, 1-10)
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, e a 
mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram 
convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de 
Jesus lhe disse: “Eles não têm vinho!” Jesus lhe respondeu: 
Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não 
chegou”. Sua mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei 
tudo o que ele vos disser!” Estavam ali seis talhas de pedra, de 
quase cem litros cada, destinadas às purificações rituais dos 
judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as 
talhas de água”! E eles as encheram até à borda. Então disse: 
“Agora, tirai e levai ao encarregado da festa”. E eles levaram. 
O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, 
sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a 
água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: “Todo 
mundo serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já 
beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho 
bom até agora”.

Responsório:
L: Maria disse: Fazei tudo o que Ele vos disser!
T: Maria disse: Fazei tudo o que Ele vos disser!
L: Enchei as talhas de água.
T: Fazei tudo o que Ele vos disser!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Maria disse: Fazei tudo o que Ele vos disser!

(texto base do Ano Vocacional, 61-68)
Neste caminho vocacional da Igreja o Papa Francisco tem 
impulsionado a dimensão ministerial da Igreja, fazendo 
crescer cada vez mais a consciência da vocação batismal, na 
qual todos são chamados à vida, à amizade com Jesus e à 
Santidade de vida. O testemunho do Papa Francisco nos tem 
ajudado a compreender a Igreja como uma Igreja ministerial, 
reforçando e valorizando o papel da hierarquia no serviço de 
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proximidade aos cristãos leigos e leigas e conservando a 
Tradição Apostólica no serviço dos ministros ordenados.
Todos: O Papa Francisco confirma a Igreja como uma Igreja 
vocacionada, inserida no mundo, que não exclui, mas 
congrega a todos na unidade, na alegria e no amor serviço.

Para o Papa Francisco a expressão ministerial e vocacional da 
Igreja é marcada pela dimensão da misericórdia, que 
movimenta as nossas entranhas em prol do serviço ao 
próximo, que impulsiona uma conversão no caminho 
pastoral, que deixa os individualismos e parte para a cultura 
do encontro. O chamado vocacional nos coloca no 
seguimento e na amizade com Jesus Cristo.
Todos: A vocação nasce na Igreja, cresce nela, é sustentada 
por ela, ou seja, nasce no meio do povo de Deus e é dom da 
misericórdia divina! A Igreja é casa da misericórdia e terra 
onde a vocação germina, cresce e dá fruto.

A vocação nos põe em relação com o outro. Por isso, a missão 
de Jesus é proclamar um ano da graça do Senhor, anunciar o 
Reino de Deus, congregar e fazer comunidade, partilhar o pão 
e enviar em missão. O Papa Francisco, ao colocar em relevo 
temas como a conversão pastoral, Igreja em saída, 
fraternidade universal e o cuidado com a casa comum, nos 
mostra que uma comunidade vocacionada é uma casa de 
portas abertas, que acolhe a todos com bálsamo da 
misericórdia do Pai e que vai ao encontro dos mais 
necessitados.
Todos: Uma das atitudes mais pedidas pelo Papa aos cristãos 
é a alegria: a alegria do Evangelho, a Alegria do Amor, alegrai-
vos e exultai, óleo da alegria.

Não falo, diz o Papa, de uma alegria consumista e 
individualista muito presente em algumas culturas de hoje. 
Refiro-me àquela alegria que se vive em comunhão, que se 
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partilha e comunica, porque há mais felicidade em dar do que 
em receber. Afinal, Deus ama quem dá com alegria. Essa 
alegria está unida ao serviço que gera uma proximidade fiel a 
Deus e ao próximo. O testemunho de fidelidade é o segredo da 
alegria.

Responsório:
L: A Igreja é casa da misericórdia e terra onde a vocação 
germina.
T: A Igreja é casa da misericórdia e terra onde a vocação 
germina
L: Ser cristão é viver a alegria.
T: E ser terra onde a vocação germina 
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: A Igreja é casa da misericórdia e terra onde a vocação 
germina

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Sétimo dia: Corações ardentes, pés a caminho

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
A luz de Cristo, que resplandecente ressuscita, dissipe as 
trevas do nosso coração! Dissipe as trevas de nossa mente! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que faz arder nosso coração, por meio de sua Palavra, 
e nos convida a colocar os pés a caminho levando sua 
mensagem de salvação esteja sempre convosco. Bendito seja 
Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta sétima noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a graça 
de um coração aberto à sua Voz.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que nos convidais a caminhar seguindo seus 
passos no anúncio da Palavra, fortalecei todos os chamados 
para que se tornem testemunhas da vossa Verdade e se 
sintam acompanhados pela vossa graça. Vós que sois Deus, 
com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional)

Refrão: Como ser Mercê? Neste mundo de opressão? Fazei o 
que Ele disser, responde Maria a serva de Deus! Aleluia, 
aleluia; aleluia. Aleluia, aleluia; aleluia!
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Leitura Bíblica (Jo 1, 35-46)
No dia seguinte, João estava lá, de novo, com dois dos seus 
discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: “Eis o Cordeiro de 
Deus”! Os dois discípulos ouviram esta declaração de João e 
passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo 
que eles o seguiam, perguntou-lhes: “Que procurais?” Eles 
responderam: “Rabi (que quer dizer Mestre), onde moras?” 
Ele respondeu: “Vinde e vede”! Foram, viram onde morava e 
permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das quatro 
horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois 
que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele 
encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, e lhe falou: 
“Encontramos o Cristo!” (que quer dizer Messias). Então, 
conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: “Tu és 
Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas!” (que quer dizer 
Pedro). No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e 
encontrou Filipe. Jesus disse a este: “Segue-me”! (Filipe era de 
Betsaida, a cidade de André e de Pedro.) Filipe encontrou-se 
com Natanael e disse-lhe: “Encontramos Jesus, o filho de José, 
de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés, na Lei, 
bem como os Profetas”. Natanael perguntou: “De Nazaré 
pode sair algo de bom?” Filipe respondeu: “Vem e vê”!

Responsório:
L: Mestre, onde moras? Vinde e vede!
T: Mestre, onde moras? Vinde e vede!
L: De Nazaré pode sair algo de bom?
T: Vinde e vede! 
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Mestre, onde moras? Vinde e vede!

(texto base do Ano Vocacional, 148 e 133-137)
Resgatamos um elemento nem sempre considerado em 
nosso discurso vocacional e em toda a atividade que dele 
deriva: o fato de que Deus está agindo na história e não o faz 
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somente quando nos chama, mas durante todo o caminho 
vocacional, que segue como graça. Tudo é graça, Deus nos 
conduz! Ainda que os tempos tenham se mostrado bastante 
hostis ao gênero humano e muitos tenham se alimentado 
dessa hostilidade, nossa novena com o tema do Ano 
Vocacional emerge oportuno.
Todos: Somos, de novo, convocados a abraçar o encanto do 
chamado ainda mais confiantes na graça de Deus, o que faz de 
nós discípulos e discípulas cada vez mais ousados e 
anunciadores da esperança!

Percebemos na dinâmica vocacional os elementos que 
concorrem para a realização de cada homem e mulher a partir 
da resposta generosa diante de uma proposta que lhes dá 
sentido de vida. Chamados à montanha, perpassamos as 
dimensões da íntima ligação com Cristo, do sermos atraídos 
por sua voz e da vivência comunitária na comunidade. 
Todos: Com Jesus, ouvindo com alegria sua Voz, nosso 
coração arde, pulsa com um renovado ardor e nos deixa 
inquietos para respondermos à nossa vocação com alegria 
renovada.

Jesus que nos chama também nos envia. Mas este envio não é 
algo cronológico, é antes, um estado permanente na vida 
daqueles que se dispuseram a acolher esse chamado da parte 
de Jesus: estar com Ele e por Ele ser enviado. A graça da 
vocação não separa esses movimentos que são perenes: 
intimidade com Jesus e disponibilidade para o envio. 
Precisamos viver  nossa fé como possibi l idade de 
engajamento concreto, fruto de sadio e abrangente caminho 
vocacional.
Todos: O chamado ao seguimento de Jesus não forma um 
gueto religioso, mas inaugura a comunidade da Nova Aliança.

Não pode ser autêntica uma resposta vocacional que não se 
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coloque na abertura missionária. Não há possibilidade de 
permanecer com Ele, com o Mestre, sem sair para pregar. A 
transformação missionária da Igreja, como Igreja em Saída, 
revela o desdobramento da graça da vocação: A alegria do 
Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é 
uma alegria missionária!

Responsório:
L: Ouvindo Jesus nosso coração pulsa com novo ardor.
T: Ouvindo Jesus nosso coração pulsa com novo ardor.
L: E se inaugura a comunidade da Nova Aliança.
T: Com novo ardor.
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Ouvindo Jesus nosso coração pulsa com novo ardor.

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Oitavo dia: Caminhar Juntos para fortalecer a Esperança

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
O sol do amanhecer veio nos visitar! Cristo é nossa luz; Cristo é 
nossa Luz! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que nos faz caminhantes na esperança de vida eterna 
esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta oitava noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos ao 
Senhor, por intercessão de Maria, que toda a caminhada 
sinodal possa dar frutos de conversão e vida nova para nossa 
caminhada pastoral.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que motivastes a muitos a vos seguir em 
nossa comunidade, ajudai-nos a estar sempre abertos e 
disponíveis a acolher a todos para que nosso caminhar juntos 
nos fortaleça na esperança. Vós que sois Deus, com o Pai, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano Vocacional)

Refrão: Eu vim para escutar: tua Palavra, Tua Palavra, Tua 
palavra de Amor. Eu quero entender melhor: Tua palavra, tua 
palavra de amor. O mundo ainda vai viver, Tua Palavra, tua 
Palavra, tua Palavra de amor
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Leitura Bíblica (At 15, 1-6)
Naqueles dias, chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos 
irmãos de Antioquia, dizendo: “Vós não podereis salvar-vos, 
se não fordes circuncidados, como ordena a Lei de Moisés”. 
Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão 
de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que 
Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para 
tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de 
terem sido acompanhados pela Comunidade, Paulo e Barnabé 
atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a 
conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos 
os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos 
apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus 
tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham 
pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé 
levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os 
pagãos e obrigá-los a observar a Lei de Moisés. Então, os 
apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto.

Responsório:
L: Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse 
assunto!
T: Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse 
assunto!
L: Estavam juntos e fortaleciam a esperança.
T: Ao tratar desse assunto!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse 
assunto!

(texto base do Ano Vocacional, 157-160 e 168-171)
A pergunta sobre o que é o ser humano é eterna e caracteriza 
o próprio ser humano enquanto “ser em busca”. A vocação 
cristã, a partir da Gaudium et Spes deve necessariamente 
defender e promover a sublime dignidade da pessoa humana; 
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dignidade essa que nos lembra que fomos criados à imagem e 
semelhança de Deus. Por isso, a Igreja professa que toda 
violação da dignidade humana é injúria ao próprio Deus e 
assume a defesa dos direitos humanos e se solidariza com os 
que lutam por ele.
Todos: A vocação cristã nos conduz ao compromisso com a 
construção de uma sociedade justa e fraterna.

O discípulo missionário é aquele que fez a experiência do 
encontro mais importante e decisivo de sua vida que o 
preencheu de luz, força e esperança: o encontro com Jesus, 
sua rocha, sua paz, sua vida. A experiência de ter sido tocado e 
transformado pela graça de Cristo é o motor que impulsiona o 
dinamismo da vocação como Graça e missão. A missão faz 
parte da natureza da Igreja. 
Todos: A Igreja em saída é aquela que deixa o comodismo 
para ir ao encontro do outro, mas também que abre as portas 
para acolher a todos que queiram entrar.

Todos os batizados são convocados a se colocar a caminho, 
mas também a viverem em comunhão, promover relações 
fraternas, a ser uma Igreja sinodal e missionária. A 
sinodalidade exprime a natureza da Igreja como “caminhar 
juntos” e “reunir-se em assembleia” na força do Espírito para 
anunciar o Evangelho. 
Todos: Somos convidados a retomar nosso Batismo e nossa 
responsabilidade de ser discípulos missionários e irmãos, 
pois formamos a Igreja.

Esse modo de ser sinodal deve ser fundamentado na 
espiritualidade de comunhão, baseada na experiência da 
Trindade e expressa na fraternidade, na corresponsabilidade e 
na participação de todos. O batismo nos une e é alicerce da 
sinodalidade e na carta aos Gálatas aprendemos a superar 
todas as divisões. Nossa missão também é a unidade do Corpo 
de Cristo.

38



Responsório:
L: O batismo nos une e é alicerce da sinodalidade!
T: O batismo nos une e é alicerce da sinodalidade!
L: A espiritualidade de comunhão.
T: É alicerce da sinodalidade!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: O batismo nos une e é alicerce da sinodalidade!

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito 
Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se 
colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça 
do vosso chamado e a urgência da missão. 
Continuai a encantar as famílias, crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, para que sejam 
c a p a z e s  d e  s o n h a r  e  s e  e n t r e g a r ,  c o m 
generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa 
Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações 
para a vocação aos ministérios leigos, ao 
Matrimônio, à Vida Consagrada e aos Ministérios 
Ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula 
Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da 
Vocação e a responder com alegria. Amém!

Oração vocacional



Nono dia: Maria modelo vocacional

Abertura: Rito da Luz
(acendem-se sete velas diante da Imagem da Virgem da Luz, enquanto isso 

canta-se o seguinte refrão)
Eis aqui tua serva! Eis aqui tua serva! Que em mim se faça, que 
em mim se faça, a tua Palavra! 

Acolhida
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O Deus que convidou Maria a ser Mãe do Salvador esteja 
sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

Moção 
Irmãos e irmãs nos reunimos nesta última noite de novena em 
honra de nossa Padroeira, a Senhora da Luz; peçamos a graça 
da fidelidade vocacional a exemplo de Maria que foi fiel ao 
Senhor até ao fim de sua vida.

Oremos:
Jesus, luz eterna, que sendo gerado no ventre de Maria e por 
ela educado, a quisestes deixar como mãe para a humanidade; 
que tenhamos sempre sua materna intercessão em nossas 
dificuldades e instruídos na vivência da Palavra salvadora para 
também respondermos com alegria ao chamado vocacional 
que nos fazes. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

(Sentados ouçamos a palavra do Senhor e a reflexão do Ano 
Vocacional)

Refrão: Bendita, bendita, bendita é a Palavra do Senhor! 
Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor!
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Leitura Bíblica (Lc 1, 26-38)
Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado 
por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma 
virgem prometida em casamento a um homem de nome José, 
da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou 
onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça! - O Senhor 
está contigo”. Ela perturbou-se com estas palavras e começou 
a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, 
disse: “Não tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto a 
Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de 
Jesus. Ele será grande; será chamado Filho do Altíssimo, e o 
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para 
sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá 
fim”. Maria, então, perguntou ao anjo: “Como acontecerá 
isso, se eu não conheço homem?” O anjo respondeu: “O 
Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te 
cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será 
chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, 
concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês 
daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é 
impossível”. Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se 
em mim segundo a tua palavra”.

Responsório:
L: O Senhor é contigo, Maria; alegra-te, ó cheia de graça!
T: O Senhor é contigo, Maria; alegra-te, ó cheia de graça!
L: Ele voltou seu olhar para ti: realizou toda a sua esperança.
T: Alegra-te, ó cheia de graça!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: O Senhor é contigo, Maria; alegra-te, ó cheia de graça!

(texto base do Ano Vocacional, 58-60)
Queremos dirigir nosso olhar para aquela que é modelo ao 
discípulo missionário de todos os tempos: Maria, a Senhora da 
Luz. Ela que está indistintamente próxima de todos os seus 
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filhos e filhas, cujo coração é uma verdadeira escola 
vocacional para os que desejam viver Cristo, é evocada como a 
máxima realização da existência cristã por meio de sua fé e de 
sua obediência à vontade de Deus.
Todos: Maria é mulher verdadeiramente livre e forte, porque 
tudo de si entregou ao Pai, mulher que verdadeiramente 
segue a Cristo.

Recordemo-nos que Maria é a mais perfeita discípula do 
Senhor, que Ela é Mãe do Verbo Encarnado, Mãe da 
Humanidade. Com Ela, providencialmente unida à plenitude 
dos tempos, nos chega a cumprimento a esperança dos 
pobres e o desejo de salvação. A Virgem Maria, que concebeu, 
educou e acompanhou seu Filho até o seu sacrifício definitivo, 
no qual também ela sacrificou junto ao Filho o seu coração de 
Mãe, nos ensina a viver o discipulado missionário e participa 
de nosso percurso formativo rumo ao nosso total sacrifício de 
vida juntamente com Cristo.
Todos: Maria nos educa e acompanha, nos orienta a ser 
aqueles que também podem caminhar ao lado dos que são 
chamados por Deus à realização plena da Vocação.

Desde o Batismo fomos chamados à santidade: “Sede Santos, 
como vosso Pai Celeste é Santo”. Maria, Mãe da Igreja, nos 
reúne como irmãos e irmãs em uma mesma família. Confirma-
nos na comunhão e na fraternidade e direciona-nos ao seu 
Amado Filho. Ela atrai multidões à comunhão com Jesus e Sua 
Igreja.
Todos: Fazei tudo o que Ele vos disser! Assim nos evangeliza 
Maria, nos fazendo colocar nossas necessidades diante de 
Seu Filho Jesus que pode realizar maravilhas em nossa vida.

A grande missionária continua a missão de Seu Filho e forma 
os novos missionários. É ela quem brilha diante de nossos 
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olhos como imagem acabada e fidelíssima do seguimento de 
Cristo e ao mesmo tempo nos conduz na missão de suplicar a 
D e u s  o s  o p e r á r i o s  p a r a  a  m e s s e ,  d e  z e l a r  p e l o 
acompanhamento de cada um e de nos tornarmos, nós 
mesmos, estes operários configurados a Cristo pelo bem da 
humanidade.

Responsório:
L: Maria, mulher livre e forte, nos educa e acompanha!
T: Maria, mulher livre e forte, nos educa e acompanha!
L: Ela caminha ao lado dos que são chamados12.
T: Os educa e acompanha!
L: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
T: Maria, mulher livre e forte, nos educa e acompanha!

Breve Reflexão (realçando o tema do dia a partir das leituras; fazer um 

momento de silêncio ao final)

Tudo continua como na página 06
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Outros Cantos
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Quem é essa mulher?
1. Quem é essa mulher tão formosa, vestida de sol? Quem é 
essa mulher tão bonita como o arrebol? Quem é essa mulher 
coroada de estrelas no céu? Quem é essa mulher de sorriso 
meigo, doce como o mel?

É Maria, a Mãe de Jesus! É Maria, a Senhora da Luz! (bis)

2. Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? Quem é 
essa mulher braços fortes, rainha do lar? Quem é essa mulher 
que aceitou dar ao mundo a Luz? Quem é essa mulher, que 
carregou em seu ventre Jesus?

3- Quem é essa mulher, Companheira de caminhada? Quem é 
essa mulher, Companheira em nossa jornada? Quem é essa 
mulher, Que nos mostra a face de Deus? Quem é essa mulher 
que caminha junto com o povo seu?

4- Quem é essa mulher, Que se faz mãe, com todas as mães? 
Quem é essa mulher, Que é senhora que é serva, que é mãe? 
Quem é essa mulher, Mãe do povo, auxílio na cruz? Quem é 
essa mulher? É a mãe de Deus, a Senhora da luz.

Maria mãe da Luz
1. Maria, Mãe da vida, Maria Mãe do amor.
Nossa Senhora da luz, Maria Mãe de Jesus. (Bis).
2. Maria, Mãe do mundo, Maria, Mãe da luz.
3. Maria, Mãe da terra, Maria, Mãe do céu.
4. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe da fé.
5. Maria, Mãe do povo, Maria, nossa Mãe.
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Nossa Senhora da Luz
Quando chego em Salvador, o caminho das dunas
abre seu branco milagre de sol aos meus pés.
Itapoã me abençoa e me asperge de mares,
orla e beirada de sonhos que sempre sonhei.
Quando meus olhos despertam daquele milagre,
cheios de brisa, de sol, de sal e de luz.
e os meus pés se encaminham a entrar na cidade
Abre-me a porta a Senhora, a Senhora da Luz.

Nossa Senhora da Luz, resplandece com seu brilho,
Mostra sorridente o filho, o reizinho, o Salvador.
Nossa Senhora da Luz, ilumina meu caminho,
esclarece meu destino, acalenta meu amor.

As luzes de Salvador são assim tão bonitas,
que a gente nem sabe qual a cor vai escolher.
e o povo que canta e dança, tão hospitaleiro,
mostra que é bom trabalhar apenas pra viver.
Quando o tormento da noite e a angústia das horas,
quer apagar a esperança no meu coração,
penso e me volto num instante pra nossa Senhora
peço a bênção da vida, a bênção da Luz.

Nossa Senhora da Luz ilumina a Pituba.
Do seu altar abençoa a terra e o mar.
ela que é mãe, reconhece da vida as agruras
sabe as andanças do tempo e humilde esperar.
Quando, por fim, nossos passos tropeçam errantes
e se aconchegam nos braços da paz maternal
Ela abençoa e esquece, perdoa num instante:
Mostra um sorriso que brilha nas ondas do mar.
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A nós descei, Divina Luz!
A nós descei, Divina Luz (2x)
Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus (2x)

Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai
Luminoso raio, luminoso raio
Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons
Luz dos corações, luz dos corações
Grande defensor, em nós habitai
E nos confortai, e nos confortai
Na fadiga, pouso, no ardor, brandura
E na dor, ternura, e na dor, ternura

Ó Luz venturosa, divinais clarões
Encham os corações, encham os corações
Sem um tal poder, em qualquer vivente
Nada há de inocente, nada há de inocente
Lavai o impuro e regai o seco
Sarai o enfermo, sarai o enfermo
Dobrai a dureza, aquecei o frio
Livrai do desvio, livrai do desvio

Aos fiéis que oram, com vibrantes sons
Dai os sete dons, dai os sete dons
Dai virtude e prêmio, e no fim dos dias
Eterna alegria, eterna alegria
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia

Hino do Ano Vocacional
Subiremos a montanha qual Jesus
Passaremos dia e noite em oração
Ouviremos o Senhor a nos chamar
A uma nova estação vocacional
E o convite pra com ele hoje estar
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Numa Igreja toda ela sinodal
Emaús é aqui, onde arde o coração
Emaús é aqui, onde os pés se moverão!
Emaús é aqui, como graça e oração!

Desceremos da montanha com Jesus
Trilharemos o caminho de Emaús
A procura de irmãos crucificados
A uma nova estação vocacional
Aquecer os corações desconsolados
Numa Igreja toda ela sinodal
Emaús somos nós, uma Igreja em saída
Emaús somos nós, juventudes reunidas
Emaús somos nós, no cuidado com a vida

Abriremos nossos olhos em Jesus
Quando ele nos falar ao coração
Mesa pronta, pão partido e partilhado
Por uma nova estação vocacional
Ele está e ficará ao nosso lado
Numa Igreja toda ela sinodal
Emaús é assim: Despertar a multidão!
Emaús é assim: Discernir a vocação!
Emaús é assim: Como graça e missão!

E seremos missionários com Jesus
Indo em busca destas novas gerações
Com Maria pelos campos e cidades
Por uma nova estação vocacional
No Espírito formar comunidades
Numa Igreja toda ela sinodal
Emaús é aqui, vou levar consolação
Emaús somos nós, onde houver desolação
Emaús é assim, uma graça e vocação!
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