
ORAÇÃO VOCACIONAL 

FRANCISCANA 

 

Senhor, que queres que eu faça? Coloco-me 

diante de ti com a mesma pergunta de São 

Francisco de Assis. Como ele, desejo ser 

simples, humilde, irmão de toda criatura. Hoje, 

venho louvar-te pela natureza toda, o sol, as 

plantas, a água, as aves, os animais, as pessoas, 

sinais de tua presença e de tua bondade imensa. 

Quero ser um instrumento em tuas mãos para 

transmitir a paz neste mundo cheio de guerras, e 

semear o bem onde há tanto ódio. Ilumina-me, 

Senhor, para que eu possa escolher o caminho 

que apontas para mim. Que saiba descobrir qual 

é a minha vocação. Que consiga realizar em 

minha vida a tua santíssima Vontade. Que possa 

imitar o Cristo, seguindo os passos de São 

Francisco de Assis. Amém. 

 

 

Envia, Senhor, operários a tua messe! Envia-

me em missão! 
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SOL NASCENTE 

(Sadi Rambo) 
  

  

Refr.: /:Escolhidos e enviados / Eis a 

nossa vocação / A viver o Evangelho / 

No mundo em missão:/  

 

1. Foi Deus que deu a Vida/ O Mundo 

e a Criação/ O campo e a cidade/ E a 

lida deste chão. 

Vem cuidar da natureza/ Com amor e 

louvação/ Vigor e profecia/ No 

caminho da missão. 

  

2. O Senhor é a sintonia/ Neste tempo 

de ação/ Bota fé na gurizada/ Força 

nova e inovação. 
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É Jesus que te nomeia/ Ilumina a 

vocação/ Para ser o Sol nascente/ Na 

vida de cada irmão. 

  

3. Irmã Clara e Francisco/ Animados 

na missão/ São Igreja em saída/ Em 

fraterna comunhão. 

A Família Franciscana/ Tá feliz em 

oração/ Irmanada com Maria/ Na hora 

do chimarrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É Jesus que te nomeia/ Ilumina a 

vocação/ Para ser o Sol nascente/ Na 

vida de cada irmão. 

  

3. Irmã Clara e Francisco/ Animados 

na missão/ São Igreja em saída/ Em 

fraterna comunhão. 

A Família Franciscana/ Tá feliz em 

oração/ Irmanada com Maria/ Na hora 

do chimarrão. 
 

 


