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Irmãs e irmãos, neste Ano especialmente dedicado à Vida Consagrada, rezemos a Deus 
Pai, por meio de Jesus Cristo e sob o impulso do Espírito Santo para que o dom dos 
carismas cresça e se desenvolva na Igreja, dizendo: 
 - Fortalece em nós, Senhor, a alegria da vocação. 
 
1. Para que o Santo Padre Francisco continue a ser, na Igreja e para o mundo, profeta 

do amor, da ternura e da reconciliação ao serviço do Evangelho chamando a todos 
à conversão, nós te pedimos, ó Pai: 

 
2. Para que os bispos, sacerdotes, diáconos e todos os que servem a Igreja nos 

diversos ministérios, sejam sal da terra e luz do mundo, iluminem as trevas da fé e 
difundam esperança, nós te pedimos, ó Pai: 

 
3. Para que todos os cristãos aprendamos e vivamos o sentido vocacional da nossa fé 

em Jesus Cristo, e concretizemos as exigências do nosso batismo na construção de 
uma sociedade mais humana, justa e solidária, nós te pedimos, ó Pai: 

 
4. Para que as pessoas consagradas a Deus na vida religiosa, nos institutos seculares e 

noutras formas de vida evangélica sejam testemunhas credíveis do amor infinito de 
Deus para com toda a humanidade, nós te pedimos, ó Pai:    

 
5. Para que as famílias sejam berço da vida, espaço de amor, paz e reconciliação, 

lugar onde os filhos cresçam em sabedoria e graça como Jesus no lar de Maria e 
José, nós te pedimos, ó Pai: 

 
6. Para que os jovens despertem para o valor da própria vida, se abram ao encontro 

pessoal com Jesus Cristo, despertem para a sua vocação na Igreja e sejam 
generosos na resposta ao chamamento vocacional, nós te pedimos, ó Pai: 

 
7. Para que as pessoas consagradas que nos precederam na fé e na vocação e as que 

foram martirizadas ou mortas pela fé cristã gozem da plenitude da vida e sejam 
nossos intercessores, nós te pedimos, ó Pai: 

 
Ó Deus, Pai de bondade e compaixão, que nos chamas a seguir teu Filho pela força do 
Espírito, acolhe as nossas preces e concede-nos generosamente o que te pedimos. Tu 
que és Deus, agora e por todos os séculos. Amém. 

 


