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58° Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
25 de abril de 2021 – IV Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor 

 
“Em todas as circunstâncias de sua vida, 

José soube pronunciar o seu ‘fiat’, assim como 

Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani” 

(Patris Corde) 

 

Estimados irmãos 

bispos, presbíteros, diáconos, religiosos (as), seminaristas, vocacionados (as) 

leigos (as), catequistas, missionários (as), famílias e todos os homens e mulheres de boa vontade 

 

A paz esteja convosco! 

 

Celebrando com júbilo a Páscoa da Ressurreição do Senhor, a cada domingo deste tempo 

solene, somos chamados a fazer uma experiência cada vez mais concreta e significativa com Cristo 

Ressuscitado. Como Igreja, estamos nos aproximando do IV Domingo da Páscoa, conhecido como 

Domingo do Bom Pastor que neste ano de 2021 tomará lugar aos 25 de abril, e nesta feliz ocasião 

celebraremos o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 

Mais uma vez, o Papa Francisco nos envia uma bela mensagem para este dia. Intitulada “São 

José, o sonho da vocação”, a Mensagem do Santo Padre nos sugere três palavras-chave, a saber, 

sonho, serviço e fidelidade, e com as quais somos chamados a contemplar o testemunho e o chamado 

de São José “para aumentar o amor por este grande santo”. 

Nas proximidades deste Dia de Oração pelas Vocações, quero, pois, me dirigir a todos e sugerir 

algumas iniciativas que, respeitando cada realidade, possam ajudar a celebrarmos este dia especial de 

intenções vocacionais: 

 

1º - No dia 25 de abril celebrar uma MISSA VOCACIONAL na qual esta especial intenção tome 

lugar, dentre as demais; bem como interceder em todos os momentos celebrativos, de oração e 

espiritualidade vividos nas mais diversas realidades, desde as transmissões pelas mídias sociais 

(lives) e meios de comunicação até as comunidades eclesiais missionárias que se encontram 

reunidas em casa, ou seja, as famílias, a igreja doméstica. 
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2º - Em todas as celebrações e/ou momentos de oração deste dia, iniciar ou concluir REZANDO 

UMA DEZENA DO SANTO TERÇO PELAS VOCAÇÕES. 

 

3º - Com a criatividade da juventude, dos vocacionados (as|) e o suporte da Pascom promover, 

no final de semana, lives vocacionais, Hora Santa Vocacional Virtual etc, para animar a todos a 

viver com alegria sua vocação. 

 

4º - Retomar na homilia e reflexões deste dia os aspectos principais da Mensagem do Papa 

Francisco e iluminar a vida dos fiéis. Além de compartilhar a mesma mensagem. 

 

5º - Divulgar este dia nas Redes Sociais das Paróquias, comunidades, grupos, movimentos, 

pastorais, congregações, seminários, e, nas publicações, usar a “hastag” #eurezopelasvocacoes e, 

assim, criarmos uma grande corrente de oração pelas vocações na Igreja. 

 

Na Patris Corde, o Papa Francisco identifica São José como um “Pai com coragem criativa” 

e diz que “esta coragem aparece sobretudo quando se encontram dificuldades”. Por isso, à estas 

iniciativas podem também se acrescentar outras formas de celebrar e rezar esta Jornada de Oração. 

Compartilho, também, a mensagem do Papa Francisco para o conhecimento de todos e para que a 

mesma seja refletida e guardada nos corações enquanto suplicamos: “Enviai, Senhor, operários à 

vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários”.  

Com este dia iniciaremos um caminho de preparação para vivenciarmos um belo projeto 

abraçado pelo Regional NE1: “Cada Comunidade Uma Nova Vocação”, que tem por objetivo 

despertar a consciência da importância de rezarmos sempre pelas diversas vocações. O projeto será 

apresentado nas Regiões Episcopais, paróquias, comunidades e, em nossa Arquidiocese, será lançado 

no Mês Vocacional. Contamos com o apoio de todos, enquanto suplicamos: Reze pelas Vocações! 

Que São José, o guardião da Vocações e sua amada esposa, a Bem Aventurada Virgem Maria, Mãe 

das Vocações, interceda por nós junto ao seu Filho, o Bom Pastor. Valho-me da ocasião para deixar 

a todos o nosso afetuoso abraço acompanhado de nossas ardorosas orações. 

Vosso no Senhor, 

 

Pe Vicente Gomes de Oliveira 

Promotor Vocacional da Arquidiocese de Fortaleza 


