
   

 

 

 

 

 

 

IPV: 25 anos de vida e missão 
 

Alegrai-vos sempre no Senhor... 

 

 

APÓS A LEITURA BREVE DAS LAUDES OU VÉSPERAS, 
(CASO SEJA POR OCASIÃO DA MISSA, NA INTRODUÇÃO OU MEMÓRIA): 

 

Animador(a): O Instituto de Pastoral Vocacional (IPV), do qual fazemos parte, está celebrando, 
hoje, 25 anos de serviço às vocações e a toda Igreja. Ao celebrar o “nosso” Jubileu de Prata somos 
chamados a olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com 
esperança.  

Leitor(a) 1: O IPV começa a ser organizado no final dos anos 1980, a partir de iniciativa do então 
Setor Vocações e Ministérios da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). A ideia era 
convocar as congregações e os institutos com carismas vocacionais para que se conhecessem e 
vissem a possibilidade de juntar forças para servir a Igreja no campo das vocações. 

Leitor(a) 2: Dessa iniciativa nasce um primeiro encontro, marcado pela partilha de experiências no 
campo da animação vocacional, como expressão dos diversos carismas. O encontro foi realizado 
no dia 26 de maio de 1989, em São Paulo (SP), no Centro Rogate do Brasil. Após este primeiro 
encontro, sentiu-se a necessidade de dar continuidade à experiência. Os institutos e as 
congregações voltam a se encontrar em outras ocasiões, até que no dia 15 de março de 1993, no 
Centro Rogate do Brasil, em São Paulo (SP), estando presentes os superiores e delegados 
provinciais das congregações e institutos com carismas vocacionais, acontecia a assembleia de 
pré-fundação do IPV. No evento foram apresentados e discutidos objetivos e estruturas do IPV. 

Leitor(a) 3: A fundação do IPV aconteceu no dia 15 de agosto de 1993, no Centro Rogate do Brasil, 
em São Paulo (SP), sede atual do Instituto. Na assembleia de fundação foram aprovados os 
estatutos e o regimento, indicada a diretoria executiva, planejadas as atividades e os serviços, 
culminando com a celebração litúrgica festiva. Em todo esse processo esteve presente Dom Joel 
Ivo Catapan, SVD, bispo auxiliar de São Paulo, cognominado “o bispo das vocações”, falecido em 
1999. Ele foi um pai bondoso, dando apoio, incentivando e animando o surgimento do IPV. 

Leitor(a) 4: A partir de sua fundação, o IPV começou a desenvolver sua missão de servir a Igreja 
do Brasil no campo das vocações e ministérios, por meio de várias iniciativas, tais como: simpósios, 
encontros de formação, escolas para animadores vocacionais, publicações, assessorias e 
pesquisas. Da mesma forma com que a Igreja é uma assembleia de vocacionados e vocacionadas, 
o IPV, desde sua origem, trabalha na união dos carismas, seja pela oração, pela misericórdia, ou o 
despertar, o discernir, o acompanhar e o cultivo das vocações. Tudo isso em prol da cultura 
vocacional na Igreja e na sociedade. 
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ANIMAR AS VOCAÇÕES É A NOSSA MISSÃO! 



NAS PRECES, ACRESCENTAR ESTAS INVOCAÇÕES: 

Que o IPV continue sua missão de servir a Igreja na animação vocacional, seja na realização de 
simpósios ou na preparação e formação de novos animadores vocacionais, através de cursos 
específicos e Escolas Vocacionais, bem como na produção de subsídios, 
- e, desta forma, ajudar no trabalho na messe do Senhor, que continua a sentir a falta de operários 
e operárias. 

Recordemos, com carinho, alguns dos pioneiros que deram sua vida no IPV, em especial: Cecília 
Adorno, Joel Ivo Catapan, José Lisboa Moreira de Oliveira... 
- que seus testemunhos sirvam para incrementar o nosso serviço e a nossa dedicação no IPV. 
 

CASO HAJA EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO: 

Animador(a): Concluindo nosso momento de oração, agradeçamos ao Senhor pelo dom da sua 
presença entre nós, em nossa Comunidade, junto aos nossos trabalhos no IPV. 

Todos(as): Deus, nosso Pai, nós vos rendemos graças por haverdes inspirado a criação do 
IPV na Igreja. Pedimo-vos, em nome de Jesus, vosso Filho, de nos dar sempre mais coragem 
e alegria no serviço de animação vocacional, guiando-nos por vosso Espírito, que faz novas 
todas as coisas. Amém. 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

Tão sublime Sacramento, / adoremos neste altar, 
pois o Antigo Testamento / deu ao Novo seu lugar. 
Venha a fé, por suplemento, / os sentidos completar. 

Ao eterno Pai cantemos / e a Jesus, o Salvador. 
Ao Espírito exautemos / na Trindade, Eterno Amor. 
Ao Deus Uno e Trino demos / a alegria do louvor. 

Amém, Amém. 

Do céu lhes destes o Pão. 
Que contém todo o sabor. 

Oremos (pausa). Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial de 
vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso Corpo e de vosso 
Sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da Redenção. 
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

Bendito seja Deus. 
Bendito seja seu santo nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Bendito seja o nome de Jesus. 
Bendito seja seu sacratíssimo Coração. 
Bendito seja seu preciosíssimo Sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. 
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita seja sua santa e Imaculada Conceição. 
Bendita seja sua gloriosa Assunção. 
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. 
Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. 
 



Deus e Senhor nosso, 
protegei vossa Igreja, / dai-lhe santos pastores e dignos ministros. 
Derramai vossas bênçãos sobre nosso santo Padre, o Papa, 
sobre nosso Arcebispo, / sobre nosso Pároco e todo o clero; 
sobre o Chefe da Nação e do Estado 
e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, 
para que governem com justiça. 

Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. 
Favorecei, com os efeitos contínuos de vossa bondade, 
o Brasil, este Arcebispado, a Paróquia em que habitamos 
e a cada um de nós em particular, / e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar 
ou que se recomendaram as nossas orações. 
Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório; 
dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. 

(Pai-nosso, Ave-Maria, Glória) 

 

CANTO FINAL (À ESCOLHA) 


