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1º DIA - SANTIDADE: VOCAÇÃO UNIVERSAL DE TODO BATIZADO 

 

“O batismo incorpora a pessoa na comunidade cristã,  
tornando-a participante da vida divina e impulsionando-a  

para a vivência da vocação cristã, do chamado universal à santidade”.(LG 9) 
 

 

1. Invocação a Santíssima Trindade (sinal da Cruz) 
 
2. Introdução:  
Bom dia (Boa tarde!) a todos vocês! Sejam todos 
bem vindos! Hoje iniciamos nosso Tríduo 
Vocacional em preparação à 1ª Profissão da jovem 
Domingas Cícera Jesus dos Santos. A consagração 

religiosa é o ato no qual a pessoa faz publicamente a opção fundamental de viver a 
aliança batismal de forma radical. A opção de andar no caminho estreito do 
Evangelho, amando a Deus e ao próximo. Esta vida de serviço e amor pelo projeto 
do Reino de Deus, só pode ser vivida em plenitude, se começar pela escuta atenta 
e eficaz da Palavra e, consequentemente, da vontade do Mestre Jesus.  
 

3. MOTIVAÇÃO 

Dir.: Pelo batismo ingressamos na vida e na santidade de Deus. Esta nova vida nos 
habilita e nos dá força para sermos operários e operárias na messe do Senhor. 

Leitor: A vocação de cada um de nós nos ajuda na conquista da santidade. 

Dir.: Mas o que é “santidade”? Não há dúvida: ela consiste numa maior intimidade 
com Deus, no seguimento de Cristo e na doação sem reservas. Estes são os 
caminhos que nos ajudam na conquista da santidade. 

Leitor: Jesus chama-nos hoje, como um dia chamou os Apóstolos. 

Dir.: A vocação ao sacerdócio e à vida consagrada é um convite todo especial à 
santidade. É dever de toda comunidade, e de cada cristão, se preocupar com o 
surgimento e o cultivo dessas vocações, rezando e apresentando sua grandeza e 
beleza aos jovens. 

Leitor: Senhor Jesus, envia operários para a messe. 

Dir.: Mas de onde surgem essas vocações? Provém das famílias cristãs nas quais se 

cultiva a união com Deus e a participação na comunidade. 
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Estas famílias são fontes generosas de vocações. Será que as nossas famílias se 

preocupam com isso? 

Leitor: Senhor Jesus, abençoa e santifica as nossas famílias. 

Dir.: Os consagrados e as consagradas devem mostrar, com sua doação alegre, que 

sua existência está firmemente radicada em Cristo. Significativo é o exemplo de 

entrega que nos deixou Santa Carmen Sallés. 

Leitor: Grande e fecunda foi a obra que Madre Carmen começou na Igreja. Como 

Maria em Caná, ela viveu atenta às necessidades dos demais, em especial às 

necessidades espirituais e intelectuais da mulher de seu tempo, que lutava para se 

integrar em uma sociedade na qual não era valorizada nem considerada. 

Dir.: Seu testemunho nos questiona: O que temos feito de nossa vida? Que 

orientação temos dado aos nossos passos? Precisamos ser determinados na busca 

da santidade. Isso deve ser algo normal em nossa vida diária. 

Leitor: Cristo, Maria Imaculada, a Igreja, as crianças, e as missões: cinco flores 

maravilhosas através das quais uma Concepcionista entrega sua vida, oferecendo-

lhes dedicação, amor e tudo o que de melhor Deus depositou nela. 

4. DIR.: Façamos juntos a oração do Pai Nosso agradecendo a Deus o dom da 

vocação da Ir. Domingas Cícera Jesus dos Santos e peçamos a Ele a graça de novas 

vocações para a Igreja, em especial pelas vocações concepcionistas. Pai Nosso... 

5. Invocações: Ave Maria Puríssima...  Santa Carmen Sallés... 
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2º DIA - FAMÍLIA, BERÇO DA FÉ E DO AMOR, FONTE DE TODAS AS VOCAÇÕES 

 

“Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; 
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela" 

(Salmo 127,1). 
 
 

1. Invocação a Santíssima Trindade (sinal da Cruz) 
2. Introdução:  
Bom dia (Boa tarde!) a todos vocês! Sejam todos 
bem vindos! Iniciemos 2º dia do Tríduo Vocacional 
em preparação à 1ª Profissão da jovem Domingas 
Cícera Jesus dos Santos. Hoje vamos rezar pelas 
famílias. Reavivemos a chama da nossa vocação ao 
amor, na família. Vamos colocar nossas famílias nas 

mãos de nossa mãe, Maria, a Mãe de Jesus, a esposa de José: 
 

3. MOTIVAÇÃO 

Dir.: Na oração de hoje, lembremo-nos da grande vocação familiar. Recordemo-nos 

da importante missão do leigo no mundo. “Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, 

enchei e dominai a terra” (Gn 1,28). Ser pai, ser mãe, constituir família, assumir o 

sacramento do matrimônio como Dom. Está aí a essência da vocação laical. “A 

família é a imagem de Deus que em seu mistério mais íntimo não é solidão, e sim 

família” (João Paulo II). 

Leitor: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha também!  

4. ESCUTA DA PALAVRA (Lc 12,13-21) 

Dir: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.  T.: Glória a vós, Senhor! 

Dir: Naquele tempo, alguém do meio da multidão, disse a Jesus: 

Leitor: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo”.  

Dir: Jesus respondeu: 

Leitor:  “Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?” 

Dir: E disse-lhes: 

Leitor: “Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém 
tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens”. 

Dir: E contou-lhes uma parábola: 
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Leitor: “A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo 
mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: 
Já sei o que fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir maiores; neles vou 
guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim 
mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, 
bebe, aproveita! Mas Deus lhe disse: Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a 
tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem 
ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus”. 

Dir.: Palavra da Salvação.  T.: Glória a vós, Senhor! 

 

5. MEDITAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA 

Dir: Na parábola contada, Jesus nos convida a reconhecer a responsabilidade 

individual diante do tema econômico. A Palavra nos questiona e nos convida a 

conversão. Ela denuncia o individualismo e o egoísmo que não consideram a 

partilha e o amor ao próximo que vem de Deus. 

Leitor: Que nossas famílias eduquem para a solidariedade, o compromisso com os 

irmãos e a justiça social.  

Dir.: A vida e a família são bens preciosos. São vocações queridas por Deus que 

precisamos respeitar, promover e valorizar. 

Leitor: A família é o berço do amor, o ninho da harmonia e da paz. 

Dir.: Juntos somos chamados a construir um mundo justo e solidário. Deus nos livre 

da ganância e da ambição. 

Leitor: A família é berço da fé, lugar onde cada batizado acolhe sua vocação como 

dom e missão. 

 

5. ORAÇÃO 

Dir: Neste mundo cheio de desafios para viver em família, onde o egoísmo parece 
ser a norma e a desvalorização do matrimônio ocupa significativo espaço, 
queremos louvar e agradecer pelo profetismo da Igreja. Ela, como fiel guardiã do 
Evangelho e dos valores cristãos, exorta, propõe ações e reza para que as famílias 
continuem a ser o berço da fé, da esperança e da caridade. 

1. Pelas famílias, para que vivam a fidelidade ao amor e se conservem fieis aos 
ensinamentos de Jesus, REZEMOS: T: Senhor, escutai a nossa prece 
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2. Para que as famílias desempenhem sua missão de educar na fé e testemunhem 
o valor da vocação matrimonial na Igreja, na sociedade e no mundo. REZEMOS: 

4. Para que as famílias sejam berço de novas vocações na Igreja e levem o 
Evangelho a todas as pessoas, REZEMOS: 

ORAÇÃO - Ó, Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de 

vida familiar vivida na fé, no amor e na obediência à vossa vontade, ajudai-nos a ser 

exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Instruí os pais em sua missão de 

transmitir a fé aos filhos. Abri o coração dos filhos para que cresça neles a semente 

da fé recebida no Batismo. Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que cresçam no 

conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade nos casais, especialmente 

naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Unidos a José e 

Maria, Pedimos-vos por Jesus Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. 

 

 

3º DIA - CARMEN SALLÉS E O CARISMA CONCEPCIONISTA 

“Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, 
porque o Reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham” 

Mc 10,13. 
 

 

1. Invocação a Santíssima Trindade (sinal da Cruz) 

2. Introdução:  

Bom dia (Boa tarde!) a todos! Sejam bem vindos! 

Iniciemos 3º dia do Tríduo Vocacional em preparação à 1ª 

Profissão da jovem Domingas Cícera. Com o coração cheio 

de fé e esperança vamos rezar pelas irmãs 

Concepcionistas Missionárias do Ensino e todas as pessoas 

participam da Missão Vocacional em Jeremoabo (Bahia): 

os leigos do Movimento Leigo Concepcionista, os 

educadores, os alunos de todas as obras e suas famílias, os familiares e os amigos 

das irmãs. Reavivemos, nós também, a chama da nossa vocação à vida ao amor.  

3. MOTIVAÇÃO: Vamos colocar nas mãos de Maria Imaculada a obra 

Concepcionista espalhada pelo mundo. São 17 países. Rezemos: À vossa proteção 
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recorremos Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas 

necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e 

bendita! 

A Congregação das Irmãs Concepcionistas foi fundada no final do século XIX, por 

Carmen Sallés, hoje Santa Carmen. Ela pertencia a um lar cristão e teve muitos 

irmãos, aos quais ajudou a educar. Contava-lhes pequenas histórias da Bíblia e os 

ensinava a rezar. 

A missão das Imãs Concepcionistas é continuar a obra de Jesus Mestre. 

Evangelizam crianças e jovens apresentando-lhes a figura de Maria Imaculada, a 

obra mais perfeita que Deus criou. 

Em um momento de silêncio peçamos pela Obra Concepcionista espalhada pelo 

mundo: irmãs, leigos engajados na missão evangelizadora e educativa, crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias. Para todos imploramos as bênçãos de Deus e 

a proteção de Maria. 

4. ESCUTA DA PALAVRA: Marcos 10,13-16 

Ouçamos a Palavra de Deus, com atenção. Neste trecho do Evangelho, Jesus 

acolhe, abraça e abençoa as crianças. Seguindo o exemplo de Jesus Mestre e 

Redentor, Santa Carmen Sallés criou um sistema de educação preventiva, integral 

libertadora para crianças, adolescentes e jovens. 

Dir.: Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos - T.: Glória a vós, Senhor! 

Leitor: Naquele tempo alguns levaram crianças para que Jesus as tocasse. Mas os 

discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse: 

Leitor: ‘Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, porque o Reino de Deus 

pertence a elas. Eu garanto a vocês: quem não receber como criança o Reino de 

Deus, nunca entrará nele’. 

Leitor: Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo a mão sobre elas. 

Dir.: Palavra da Salvação.  T.: Glória a vós, Senhor! 

5. MEDITAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA 

Dir.: Este texto de Marcos nos mostra Jesus disposto a acolher e ensinar a todos: 

crianças, jovens, adultos. Sua pedagogia é de proximidade, ternura, acolhida, 

compreensão das necessidades de cada pessoa, dialoga de modo franco e amigo. 

Leitor: Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande e 

os operários são poucos. 
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Dir.: Nos seus encontros, Jesus acolhia a todos, sem distinção e manifestava-lhes a 

salvação. Por isso estava sempre rodeado por multidões. Tinha especial afeto pelas 

crianças as colocava no colo, as abraçava e abençoava. 

Leitor: “Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o Reino de Deus”. 

Dir.: Carmen Sallés nasceu num lar cristão. Desde pequena ouvia de seus pais 

histórias bíblicas e com eles aprendeu as orações. Quando cresceu, ela também as 

ensinava aos seus irmãos menores. Seu interesse pela educação das crianças se 

prolonga em sua vida adulta. Ela dizia: “é preciso chegar ao coração das crianças; é 

preciso educar o coração”. “Encontrareis Cristo no coração das crianças”. 

Leitor: “Enquanto houver jovens a educar e valores a ensinar as dificuldades não 

contam” (Santa Carmen) 

Dir.: A missão concepcionista consiste em ajudar as pessoas a se aproximarem de 

Jesus, a sentir seu amor e seguir seus ensinamentos. A educação é um caminho de 

santidade. A comunidade educativa concepcionista que partilha a missão deve 

viver e testemunhar a comunhão chegando a formar uma comunidade de fé. 

Leitor: Enviai, Senhor, muitos operários para vossa messe, pois a messe é grande e 

os operários são poucos. 

Dir.: O Projeto Educativo Concepcionista contribui para unir o divino e o humano, o 

Evangelho e a cultura, a fé e a vida em uma síntese harmônica. A Pastoral educativa 

concepcionista quer ajudar a pessoa a descobrir o sentido de sua vida, cultivar a 

própria vocação à luz do Evangelho e do Carisma Concepcionista. 

Leitor: O Carisma Concepcionista é um dom de Deus para enriquecer a Igreja 

Dir.: Santa Carmen pede para educar o coração, cultivar a interioridade e a 

verdade, a transparência e a gratuidade, a bondade e a beleza. 

ORAÇÃO A SANTA CARMEN SALLÉS - Ó Deus, que concedeste a Santa Carmen Sallés 

a abundância de tua graça, um profundo amor a Virgem Imaculada e o 

conhecimento de tua predileção pela infância e juventude, faze de cada um de nós, 

um instrumento dócil a tuas inspirações, para que, com ela sejamos testemunhas, 

ante o mundo, das maravilhas do teu amor. Ajuda-nos a percorrer com Maria, Mãe 

e modelo, o caminho de uma plena fidelidade a Cristo e a sua Igreja, servindo com 

amor a nossos irmãos. Concede-nos a graça que, por sua intercessão, te pedimos 

(...) por Cristo nosso Senhor. Amém 


