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DECRETUM

Dom José Carlos Chacorowski, CM

Por Merce de Deus                                                                             e da Sé Apostólica

  Bispo Diocesano                                                                               de Caraguatatuba

Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas

Aos que este Decreto virem e ouvirem, a graça e a paz de Cristo Nosso Senhor.

Revmos. Senhores Padres,

Entre as diversas iniciativas de preparação para o Jubileu dos vinte anos da Diocese está o 
fortalecimento da Pastoral Vocacional e seu trabalho na descoberta das novas vocações para a Diocese
de Caraguatatuba.

Eu, Dom José Carlos Chacorowski, Bispo Diocesano, venho por meio deste Decreto, solicitar a Vossa 
Reverendíssima a inserção da Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas em todas as Celebrações 
Eucarísticas.

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos, teu forte e suave 
convite: “Vem e segue-me”.
Que o teu espírito nos dê sabedoria, para seguir tua voz.
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários, e o rebanho não pereça por falta 
de pastores. 
Virgem Mãe, e rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor 
ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai, segundo o amor do 
vosso coração, os seminaristas, para que sejam dignos Ministros do Altar, santos e 
dedicados pastores do povo de Deus, Amém!

Aproveito desta oportunidade para agradecer todo empenho e esforço de vossa parte no 
cultivo das Vocações.

Deus vos abençoe!  

Fraternalmente,

Dado e passado em nossa Cúria de Caraguatatuba, sob o Nosso Sinal e Selo de Nossas Armas, aos 01 de 

agosto de 2015.

                                  E eu, Pe. Stanislaw Ciurkot,                                               Chanceler do Bispado, o subscrevi.

Dom José Carlos Chacorowski, CM
Bispo Diocesano
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