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“A messe é grande,  

mas os operários são poucos.  
Pedi, pois, ao senhor da messe  

que envie operários para a sua messe” (Mt 9, 37-38), 
disse Jesus aos seus discípulos diante das multidões 

cansadas e desorientadas, “como ovelhas sem pastor”.  
Ao longo dos séculos, a Igreja,  

empenhada no anúncio do Evangelho  
a todas as nações,  

sempre teve diante de si a necessidade  
de mais operários para a messe do Senhor e,  

obediente ao seu mandato,  
sempre rezou pelas vocações.  

Recentemente, em 1964,1  
ela decidiu celebrar no quarto domingo de Páscoa  

de cada ano o  
Dia Mundial de Oração pelas vocações. 

  
 

                                                 
1
  O primeiro “Dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas” realizou-se em 11 de abril de 1964, no 

quarto domingo da Páscoa. 



ALGUMAS CONVICÇÕES 
 

Nossa Ordem também, cumprindo o mandato de Jesus, sempre tem rezado pelas 

vocações, em particular pedindo que o Senhor Jesus desperte nos jovens o desejo de segui-

lo, a exemplo dos Sete Primeiros Pais. A este respeito, a Ordem, na sua vida de oração e de 

serviço, assimilou algumas convicções que, já acenadas nas primeiras Legendas, 

encontraram sua expressão plena nos textos constitucionais
2
. Ei-las, na sua essência: 

– o valor do testemunho de vida;  

– a força da liturgia;  

– o estímulo exercido pelas memórias próprias da Ordem. 

 

O valor do testemunho de vida 

É preciso, antes de tudo, alimentar constantemente a própria vocação, vivê-la com 

fidelidade perante Deus e o próximo, irradiando assim o ideal da Ordem onde quer que seus 

membros vivam e prestem seu serviço. Todo frade e comunidade, com efeito, “tem a 

responsabilidade e o dever de despertar vocações para a Ordem” (Const. 127). Lemos na 

Legenda de origine Ordinis [LO] que os Sete Primeiros Pais, vivendo longe da cidade, no 

alto do monte, emanavam tal aroma de virtudes que muitos sentiam-se atraídos a visitá-los: 

“Vindos de todas as partes de Florença e do condado, acorriam
3
 ao monte e, falando 

entre si, diziam: Por que tardamos em visitar esses servos de Deus, dos quais emana 

tão suave aroma de virtudes (...). Vinde, pois, subamos a este (...) odorífero monte do 

Senhor. Lá chegando, visitemos
4
 esses homens ilustres dos quais emana (...) o perfume 

que sentimos. De suas palavras inflamadas pelo fogo da caridade, aprendamos os 

caminhos do Senhor e, vendo o exemplo de sua vida santa, nos disponhamos 

firmemente a seguir os seus passos”
5
 (LO 45).  

O testemunho de vida dos Sete Primeiros Pais em Monte Senário chamou a atenção de 

muita gente. Alguns assumiram o caminho da conversão; outros colocaram-se sob a sua 

orientação espiritual (cf. LO 46); e outros ainda pediram “para juntar-se a eles, 

estabelecendo-se no alto do monte,  para servir o Senhor” (LO 47). 

 

A força da liturgia 

“A liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde 

emana toda a sua força”
6
. Para quem a celebra “com disposições de reta intenção”,

7
 ela 

exerce grande poder de formação. Como dizem nossas Constituições, “participar ativamente 

da liturgia é o meio mais eficaz para uma formação religiosa integral. A liturgia, com efeito, 

ao mesmo tempo que manifesta e faz crescer a nossa comunhão com Deus, desenvolve o 

sentido eclesial e promove a verdadeira comunhão entre os irmãos.” (Const. 114).  

                                                 
2
  Referimo-nos às atuais Constituições na sua edição típica: Costituzioni dei Frati Servi di Maria, editadas pela 

autoridade do frei Michel Maria Sincerny, prior geral da Ordem – Regola de Sant’Agostino (Curia generalizia 

OSM, Roma 1987), [= Const.], aprovadas em 25 de março de 1987 pela Congregação dos Religiosos e dos 

Institutos Seulares. Versão em língua portuguesa: “Regra de Vida dos frades Servos de Maria. Regra de Santo 

Agostinho e Constituições”, São Paulo 1998. 
3
  Cf. Is 2, 2-3. 

4
  Cf. Lc 2, 15. 

5
  Cf. Is 2, 3. 

6
  CONCÍLIO VATICANO II, Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a sagrada liturgia (4 de dezembro de 1963), 

n. 10.  
7
         Ibid., n. 11 



Alguns dos nossos santos e bem-aventurados descobriram sua vocação enquanto 

participavam de celebrações litúrgicas.  

 

Segundo a Legenda de São Filipe [LF], as palavras que ele ouviu durante a proclamação da 

leitura bíblica,
8
 na missa da quinta-feira da Páscoa

9
, isto é: “Filipe, aproxima-te desse carro 

e acompanha-o” (At 8, 29), levaram São Filipe Benizi (†1285) a ter uma visão que o ajudou 

a descobrir sua vocação. De fato, ele viu um carro, isto é, a Ordem, conduzido pela Virgem, 

do qual compreendeu que devia aproximar-se (cf. LP 2-5).  

 

O bem-aventurado André de Borgo San Sepolcro (†1315), foi profundamente tocado pelas 

palavras de Jesus: “Quem não renuncia a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo” 

(Lc 14, 33), comentadas por São Filipe Benizi na homilia de uma Eucaristia celebrada no 

Capítulo Geral de 1278 em Borgo San Sepolcro. Sentiu-se impelido pelo Espírito a deixar 

os seus pais e a renunciar a todos os seus bens, e ingressou na Ordem onde assumiu o nome 

de “frei André”, para lembrar o Apóstolo que, deixadas as redes e o barco, havia seguido 

Jesus (cf. Mt 4, 19).  
 

O estímulo das memórias próprias da Ordem 
 

Durante o ano litúrgico, além das memórias dos santos, nossa Ordem celebra “como festas 

de família, na liturgia e em outras manifestações fraternas” (Const. 27), as principais festas 

marianas, a memória de São José e Santo Agostinho, dos nossos Primeiros Pais e dos outros 

nossos irmãos e irmãs santos e bem-aventurados. Essas celebrações nos dão a possibilidade 

de meditar sobre algum aspecto particular do seguimento de Cristo e do carisma da Ordem 

vivido pelo santo ou bem-aventurado celebrado, para podermos transmiti-lo à assembléia 

litúrgica. É, pois, oportuno que nossa Ordem não deixe habitualmente de lado as memórias 

facultativas, porque opcionais, para que não permaneçam como um tesouro escondido na 

liturgia própria da Ordem, mas as celebre sempre que for possível com o devido decoro e a 

participação ativa dos fiéis (cf. Const. 26).  
 

Orações pelas vocações 
 

“Todos sabem que a oração, nas suas mais variadas formas, deve ser considerada como o 

primeiro e insubstituível serviço que podemos prestar à grande causa das vocações.”
10

 

Portanto, na Eucaristia e na Liturgia das Horas, quando lembramos as necessidades da 

Igreja, segundo o mandato do Senhor, a Ordem reza também “pelas vocações” (Const. 

30).
11

 

Por isso, apresentamos a seguir algumas orações pelas vocações sob a forma de súplica, 

para ser usada em momentos oportunos, ou de intenção a ser acrescentada à oração 

universal da Eucaristia cotidiana (cf. Const. 28) ou nas preces
12

 da Liturgia das Horas. 

                                                 
8
  At 8, 26-40. 

9
  Hoje, este trecho de At 8, 26-40 não é mais lido na quinta-feira da oitava da Páscoa, mas sim na quinta-feira da 

terceira semana da Páscoa. 
10

  JOÃO PAULO II, Mensagem para o XXI Dia mundial de oração pelas vocações (11 de fevereiro de 1984), n. 2. 
11

  Cf. Instrução geral sobre o missal romano, nn. 69-71; Instrução geral sobre a Liturgia das Hotas, n. 188.  
12

  Cf. Instrução geral sobre a Liturgia das Horas, n. 182. 


