CELEBRAÇÃO 1 – CHAMADOS DESDE O VENTRE MATERNO
1. Oração inicial e acolhida
Anim.: Amigos e irmãos todos nós, desde o ventre materno fomos sonhados e escolhidos por Deus para
viver uma vida em plenitude. Sejam bem-vindos e iniciemos o nosso encontro de oração invocando a
Santíssima Trindade:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
(poderá ser cantada a seguinte invocação: “Em nome do Pai…”)
Anim.: Que a graça de Deus que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu amado Filho e a força renovadora
do Espírito Santo estejam com todos.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bendito seja Deus que nos quer irmãos e, também, que nos realizemos plenamente com pessoas.
(Canto de Animação)
2. Momento penitencial
Anim.: Pedir perdão a Deus é reconhecer que somos falhos e que nem sempre cumprimos com nossos
compromissos cristãos. Vamos agora expressar nosso pedido de arrependimento.
(poderá ser utilizado um canto; pedidos espontâneos de perdão, entre outras iniciativas)
Anim.: (após o ato penitencial) Que Deus Todo-Poderoso perdoe nossos pecados e nos conduza a vida
eterna.
Todos: Amém. Obrigado Senhor pela sua infinita misericórdia!
3. Hino de louvor
(o Animador incentiva o grupo para o momento de louvor: os que se seguem abaixo e outros espontâneos)
Anim.: Louvemos e glorifiquemos o nosso Deus por todos os benefícios que Ele nos concedeu:
Lado 1: Por ter criado todas as coisas. As da terra e as do céu!
Todos: Nós te glorificamos Senhor!
Lado 2: Por nos ter sonhado desde o ventre materno. E por nunca nos ter abandonado!
Todos: Nós te glorificamos Senhor!
Lado 1: Por sermos escolhidos e eleitos. Amados e queridos pelo Pai!
Todos: Nós te glorificamos Senhor!
(motivos de louvores espontâneos)
4. A Palavra de Deus
Anim.: Jesus mostra que sua mensagem é incompatível com qualquer instituição opressora e que sua missão
é conduzir para fora da influência dela os que acreditam, afim de formar uma comunidade que possa ter vida

plena e liberdade. Jesus é modelo de Pastor, quem se comprometer com ele, libertar-se-á da opressão.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
(enquanto se canta, passar a Bíblia de mão-a-mão, levantá-la para que todos possam vê-la; fazer motivando
para que todos a beijem)
Leitor 1: Proclama o texto de Jo 10,1- 11
5. Motivação e partilha
Anim.: O projeto de Deus é um mundo cada vez mais humanizado de homens e mulheres vivendo
plenamente suas vidas
Leitor 1: O sonho de Deus é que cada pessoa descubra e viva sua vocação.
Leitor 2: Vocação é o chamado de Deus que tem como finalidade a realização plena da pessoa humana.
Anim.: É um gesto gracioso de Deus que visa a plena humanização do Homem
Leitor 1: Vocação é Dom, é graça, é eleição cuidadosa, visando a construção e Reino de Deus.
Leitor
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Anim.: Muitas vezes, em nossas comunidades as pessoas não têm consciência de que são chamadas.
Leitor 1: Acabam vivendo à margem da comunidade e não encontram o sentido de suas vidas.
Leitor 2: A grande missão da Igreja é ajudar as pessoas encontrarem o seu lugar.
Todos: O grande sonho de Deus é a vida plena para as pessoas.
Canto de Animação
(o animador motiva o grupo para um momento de partilha)
Qual o projeto de Deus para a humanidade?
Como podemos realiza-lo e ajudar nossos irmãos a também assumi-lo?
Canto de animação
6 – Momento de oração
Anim.: Peçamos por todos os sacerdotes, religiosos e leigos que sem medo deixaram tudo e se lançaram à
missão de Evangelizar povos.
Todos: Enviai Senhor, operários e operárias ao vosso Reino, que deem a vida por Ti.
Leitor 1: Pelos Missionários, que estão Alem-Fronteiras, para que vencendo as dificuldades consigam
realizar o projeto que Deus lhes confiou.
Leitor 2: Que o Espírito Santo de Deus, desperte em nós o verdadeiro espírito missionário . Rezemos

Leitor 3: Para que nossa comunidade desperte o dom da missionariedade. Rezemos.
Leitor 4: Pelas vezes que não fomos cultivadores das vocações missionárias. Deixando de rezar pelos nossos
missionários.
Leitor 5: Pela capacidade dos missionários em inculturar-se, dialogar e escutar seu povo.
Intenções livres
(Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; ou outra oração própria para o
momento).
Canto de animação
7- Gesto concreto
Nossa comunidade está refletindo suficientemente sobre as vocações?
Quais são os passos concretos que poderemos dar?
Quem é que vai acompanhar a Pastoral Vocacional em nossa comunidade?
8 – Oração final
Todos: Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai e consagrado pelo Espírito, que quisestes confiar aos
vossos discípulos o anúncio da Salvação, para que chegasse aos confins da terra e até ao fim dos
tempos, suscitai na América Latina uma nova primavera de vocações. Vós, que conheceis cada um
pelo seu nome e tendes palavras de vida eterna, renovai em todo o Continente da esperança o convite a
seguir-vos, deixando tudo, para que muitos jovens se entreguem a Vós no ministério sacerdotal e na
vida consagrada, dedicando-se inteiramente o serviço do Evangelho.Vós, que confiais aos vossos
amigos as palavras do Pai, sede o único Senhor e Mestre de todos os vocacionados, derramai sobre as
comunidades eclesiais os dons do vosso Espírito, para que uma nova geração de apóstolos anuncie a
vossa Ressurreição e convoque todos na vossa Igreja.Renovai em todos os batizados o premente apelo
à nova Evangelização para que sejam testemunhas da vossa Verdade e da, vossa Vida, no meio dos
homens e das mulheres do nosso tempo. Nós Vô-lo pedimos por intercessão da Virgem Maria, modelo
da entrega total ao vosso serviço e Mãe de todos os que chamais a ser apóstolos do Vosso Reino.
Amém.
Canto Final

CELEBRAÇÃO 2 – CHAMADOS PARA O AMOR
1. Oração inicial e acolhida
Anim.: Sejam todos bem-vindos para este encontro de oração e de reflexão vocacional. Quando falamos em
vocação nos recordamos do grande amor que Deus tem para com seus filhos. Somos presentes de sua
infinita bondade. Hoje vamos refletir sobre a vocação que é o fundamento de nossas vidas: o amor.
Coloquemo-nos numa atitude de abertura e de acolhimento de sua graça e juntos cantemos:
Todos: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui [...].
Anim.: Que a graça de Deus que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu amado Filho e a força renovadora
do Espírito Santo estejam com todos.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(canto de Animação)
2. Momento penitencial
Anim.: Queremos pedir perdão a Deus por nossas fraquezas e pelas vezes que não somos fiéis aos seus
apelos. Fomos criados para o amor, para a realização, mas por causa das nossas fraquezas, acabamos
comprometendo o projeto divino. Por isso, peçamos perdão cantando:
Kyrie Eleison
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida
Eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Kyrie Eleison (x3)
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado
Lembra-te de mim, pecador por tua cruz.
Christe Eleison (x3)
Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida
vê as lagrimas do meu coração e salva-me!
Kyrie Eleison (x3)

Anim.: (após o ato penitencial) Que Deus todo-poderoso perdoe nossos pecados e nos conduza a vida eterna.
Todos: Amém. Obrigado Senhor pela sua infinita misericórdia!
3. A palavra de Deus
Anim.: Paulo escreve um hino de louvor em resposta do homem ao Deus Pai, fonte de toda ação criadora e
salvadora, que se apresenta através de seu Filho Jesus Cristo.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
Leitor 1: Proclama o texto de Ef 1, 3-14
4. Motivação e partilha

Anim.: Para compreendermos em profundidade o significado da vocação, precisamos fazer a distinção entre:
Vocação Fundamental e Vocação específica;
Leitor 1: Entendemos por vocação fundamental o chamado de cada pessoa à vida, a ser Filho de Deus, a ser
cristão, a ser Igreja. A tomar consciência de que todos somos irmãos e fazemos parte do Reino de Deus.
Leitor 2: Pela revelação sabemos que todos os homens foram chamados por Deus à santidade (Gn 1,26; 2,7;
1Pe 1, 15-16). É um chamado a desenvolvermos plenamente todas as nossas potencialidades. Todas as
vocações específicas derivam desta vocação fundamental.
Todos: Pelo Batismo todos fomos chamados a viver a santidade.
Leitor 1: A Pastoral Vocacional deveria ser a Pastoral da Vocação Fundamental, sob a qual é possível
descobrir a Vocação específica.
Leitor 2: A Vocação Fundamental é o chamado à existência. Ato da suprema bondade divina. Chamado que
todo homem e mulher recebeu para realizar plenamente a potencialidade que lhe é inerente.
Leitor 1: A origem da Vocação Fundamental cristã está em Jesus Cristo e em sua palavra.
Todos: É um projeto de vida inaugurado por Cristo.
Leitor 1: O efeito é acordar a pessoa, ressuscitá-la, dar-lhe nova vida e em plenitude.
Leitor 2: A finalidade é um novo conhecimento. Um conhecimento ativo da verdade; um novo estado de
vida; um chamado à existência cristã (“Eu era cego mas agora vejo a luz” Jo 9,25).
Todos: Consiste na comunhão com Cristo e numa atuação profética no mundo, no meio das
tribulações.
Anim.: A vocação fundamental é o chamado para amar plenamente.
Canto de animação
(o animador motiva um momento de partilha a partir das questões abaixo)
a) Por que Deus escolheu Jeremias?
b) O que significa chamado a viver a santidade?
c) Por que muitas pessoas não se questionam quanto à sua vocação?
Canto de animação
5 – Momento de oração
Anim.: Apresentemos, agora, espontaneamente, nossos pedidos a Deus.
(Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; ou outra oração própria para o
momento).
Canto de animação

6 – Oração final
Todos: Ó Jesus, Bom Pastor, suscita, em todas as comunidades paroquiais, sacerdotes e diáconos,
religiosos e religiosas, leigos consagrados e missionários, segundo as necessidades de todo o mundo
que Tu amas e queres salvar. Confiamos-Te dum modo particular a nossa comunidade.
Cria em nós o clima espiritual dos primeiros cristãos, para que possamos ser um cenáculo de oração
na recepção amorosa do Espírito Santo e dos seus dons. Assiste os nossos pastores e todas as pessoas
consagradas: guia os passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamamento e se preparam
para as Ordens sagradas ou à Profissão dos conselhos evangélicos.
Dirige o teu olhar de amor para tantos jovens bem dispostos e convida-os a seguir-te. Ajuda-os a
compreender que só em Ti eles podem realizar-se em plenitude. Ao confiar estes grandes desejos do
Teu Coração à intercessão poderosa de Maria, Mãe e Modelo de todas as vocações,suplicamos-Te que
sustentes a nossa fé na certeza de que o Pai ouvirá o que Tu mesmo nos mandastes pedir.
Amém.
Canto Final

CELEBRAÇÃO 3 – DESPERTAR VOCACIONAL
1. Oração inicial e acolhida
Anim.: Amigos e irmãos, sejam bem-vindos para mais este momento de oração. O objetivo central deste
encontro é despertar a comunidade para que assuma uma nova maneira de compreender a vocação e
descubra como poderá colaborar para o surgimento de novos vocacionados. Sabemos que Deus nunca
abandona a sua Igreja. Ele continua sempre chamando, mas precisa de nossa colaboração.
Anim.: Neste momento podemos fazer memória das intenções vocacionais que trazemos! Lembrar pessoas e
realidades pelas quais queremos rezar em nossa celebração.
Diante de nossa realidade rezemos:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
(poderá ser cantada a seguinte invocação: “Em nome do Pai…”)
(Canto de Animação)
2. Momento penitencial
Anim.: Perdão Senhor, por nem sempre assumirmos nosso compromisso vocacional. Por não incentivarmos
nossos jovens e adolescentes. Por muitas vezes cruzarmos os braços e não apoiarmos as vocações.
Reconheçamo-nos pecadores e peçamos perdão:
(Canto Penitencial)
Anim.: (após o ato penitencial) Que Deus todo-poderoso perdoe nossos pecados e nos conduza a vida
eterna.
Todos: Amém. Obrigado Senhor pela sua infinita misericórdia!
3. Hino de louvor
(o Animador motiva a comunidade para apresentar motivos de louvor. Após cada invocação todos poderão
cantar)
Todos: Honra, glória, poder e louvor, a Jesus nosso Deus e Senhor
4. A Palavra de Deus
Anim.: O alicerce e raiz do amor tem como finalidade conservar a unidade do corpo de Cristo. Unidade não
significa uniformização, pois Deus concede dons diferentes a cada pessoa. Essa unidade dá coesão à
comunidade para que ela não seja dominada por uma doutrina que possa destruir.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
Leitor 1: Proclama o texto de Ef 4, 1-16
5. Motivação e partilha
Anim.: Vejamos o que nossa comunidade poderá fazer para despertar vocações:
Leitor 1: O lugar privilegiado para a motivação vocacional é a Liturgia. Uma celebração bem preparada e

vivida torna-se fonte fecunda de novas vocações. A equipe vocacional deve preparar as celebrações com
muito carinho, tendo os seguintes cuidados:
Leitor 2: Escolher muito bem os cantos; as frases; os cartazes; preparar alguma lembrança para ser
distribuída no final da celebração.
Leitor 3: Preparar com cuidado a homília ou reflexão, os comentários, a preparação das preces…
Anim.: Outro espaço muito importante é a catequese. É através dela que as crianças e adolescentes se
encontram com Jesus Cristo e aprofundam a sua fé. Os catequistas devem ter uma grande atenção
vocacional.
Leitor 1: Para que isto aconteça é importante preparar bem a catequese.
Leitor 2. Organizar: catequeses vocacionais; jograis, teatros; concursos de cartazes, poesias; entrevistas;
encontros vocacionais.
Todos: O catequista é um dos primeiros animadores vocacionais.
Anim.: O trabalho com os Adolescentes e Jovens é fundamental para termos mais vocações em nossas
comunidades. Dentro da opção pelos jovens, propõe Puebla:
Leitor 1: “Uma pastoral da Juventude que leve em conta a realidade social de nosso continente, atenda ao
aprofundamento da fé para comunhão com Deus e os homens; oriente a opção vocacional aos jovens;
ofereça-lhes elementos para se converterem em fatores de participação ativa na Igreja e na transformação da
sociedade”. (Puebla 1187).
Leitor 2: Atividades que a comunidade poderá desenvolver com os adolescentes e jovens:
Leitor 3: Cursos, encontros, palestras, retiros vocacionais; festivais, gincanas com temática vocacional;
concursos de poesia, música, teatro; atividades missionárias; festas e promoções para arrecadar fundos para
vocações.
Todos: Os jovens evangelizados evangelizarão outros jovens.
Anim.: Não podemos esquecer o trabalho junto às Famílias – A Pastoral Vocacional dá atenção toda
especial à família, lugar de nascimento de todas as vocações. A Pastoral Vocacional e Familiar devem
caminhar unidas na busca de caminhos novos que ofereçam às crianças, adolescentes e jovens, reais
oportunidade vocacionais.
Todos: As vocações nascem na família.
Leitor 1: A responsabilidade vocacional é de todos. Nossa Comunidade tem uma grande missão. Depois da
família a comunidade é o lugar ideal para o trabalho da Pastoral Vocacional.
Leitor 2: É ali que se realiza a educação da fé. O Papa João Paulo II nos propõe quatro condições para a
fecundidade vocacional da comunidade:
Leitor 3: “sede uma comunidade viva; sede uma comunidade orante; sede uma comunidade que chama; sede

uma comunidade missionária”.
Todos: Nossa comunidade tem o dever de despertar vocações.
Leitor 1: Citamos algumas sugestões para as equipes vocacionais paroquiais: missas e cultos vocacionais;
reuniões para grupos de famílias nas comunidades; diálogo com os pais sobre a vocação dos filhos; horas
santas, novenas, rosário vocacional; promoção no campo financeiro: festas, bingos, coletas de recursos
financeiros.
Todos: Todos somos responsáveis para despertar vocações.
Que outras sugestões poderemos citar para ajudar no despertar vocacional da comunidade?
Canto de animação.
6 – Momento de oração:
Anim.: Elevemos nossas preces ao Senhor, pedindo o aumento das vocações e a perseverança dos
vocacionados, sacerdotes, religiosos e religiosas, dos líderes leigos, dizendo a cada invocação:
Todos: Senhor, dai-nos o Dom de Servir!
Leitor 1: Para que tenhamos, em casa, a coragem de incentivar as vocações:
Leitor 2: Para que tenhamos um coração grande para amar e servir a todos:
Leitor 1: Pelos jovens que pensam tornar-se sacerdotes, para que encontrem apoio de toda a comunidade:
Leitor 2: Para que sintamos sempre as necessidades da comunidade, dispondo-nos a ajudar em tudo:
Leitor 1: Para que sejamos sempre prontos e disponíveis para ajudar os mais pobres e excluídos da
sociedade:
Intenções livres
(Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; ou outra oração própria para o
momento).
7 – Gesto concreto
a) Existe Pastoral Vocacional em nossa comunidade?
b) Como poderemos criá-la ou impulsioná-la?
8 – Oração final
O animador motiva o grupo a rezar a Oração Final
Todos: Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite:
“Vem e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e
generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a Messe não se perca por falta de operários. Desperta
nossas comunidades para a Missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicarse ao Reino, na vida consagrada e religiosa.Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas.
Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e
Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos
servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amém.
Canto Final

CELEBRAÇÃO 4 – A VOCAÇÃO DE CADA UM
(É importante preparar o ambiente)
1 – Oração inicial e acolhida
Anim.: Amigos e irmãos, sejam bem-vindos. Vamos refletir sobre a realidade vocacional na Igreja do Brasil.
Iniciemos o nosso encontro invocando a santíssima Trindade.
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
(pode ser cantado o canto: em nome do Pai….)
Anim.: O Senhor, que encaminha nossos corações para o amor e a constância de Cristo, pelo Espírito Santo,
esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Canto inicial
2 – Motivação
Anim.: Desde 1981 o mês de agosto é dedicado às vocações sacerdotais, religiosas e leigas. É um momento
importante para refletirmos sobre a nossa responsabilidade vocacional.
Leitor 1: No 1° Domingo celebramos o dia do Padre e, por conseguinte, de todas as vocações sacerdotais.
Leitor 2: No 2° Domingo de agosto recordamos o dia dos pais e, por esse motivo, lembramos a vocação a
ser pai e mãe, a gerar vida, a continuar colaborando com a obra criadora de Deus.
Leitor 3: No terceiro final de semana de agosto celebramos a Assunção de Maria, a mãe de Jesus. Maria é
modelo de toda vida religiosa. Por essa motivação recordamos as vocações religiosas na Igreja.
Todos: Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar.
A decisão é tua (bis). São muitos os convidados (bis). Quase ninguém tem tempo (bis).
Anim.: No quarto domingo de agosto recordamos os catequistas e todos os ministérios leigos. São inúmeras
as pessoas que doam um importante espaço de seu tempo para a comunidade.
Leitor 1: O trabalho pelas vocações é missão de todo o batizado. Todos somos responsáveis para despertar
vocações na comunidade.
Leitor 2: Deus chama a todo momento. Sabemos que é Deus quem escolhe, o Filho quem chama e o Espírito
Santo quem envia para a missão.
Leitor 3: Todo batizado tem uma vocação. Para poder ser feliz e realizar-se plenamente é necessário
descobrir qual é o chamado de Deus.
Todos: Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão (bis)
Anim.: A primeira obrigação de orientar vocacionalmente os filhos é dos pais. O pai e a mãe devem
colaborar para que os filhos encontrem o seu lugar.

Leitor 1: Na comunidade o trabalho amigo e sensível dos padres é importantíssimo para termos mais
vocações para a Igreja. Seu testemunho alegre, sincero e amigo ajuda no discernimento vocacional.
Leitor 2: Os catequistas também desempenham uma importante missão. São eles que estão sempre em
contato com as crianças, jovens e adolescentes. Devem estar atentos aos sinais vocacionais.
Leitor 3: A alegria, a sensibilidade, a prontidão para servir, o gosto pela comunidade, o desejo de querer
crescer, o gosto pela oração e pelos sacramentos são importantes sinais vocacionais.
Todos: Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti! (bis)
Anim.: Todos na comunidade, padres, irmãs, irmãos, catequistas, ministros, professores, animadores de
grupo de adolescentes e jovens são responsáveis para chamar mais pessoas para a missão de Jesus. o que
estamos fazendo?
Todos: Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca de Jesus, Quem é que vai? (bis)
3 – Olhando a vida
(O animador motiva alguém do grupo para contar um fato da vida que lembre o texto que foi lido. Pode ser
algo real vivenciado pela pessoa; pode ser alguma história edificante que ouviu algum dia; pode ser o
exemplo de algum sant.)
4 – A palavra de Deus
Anim.: Jesus chamou os apóstolos para serem seus colaboradores na missão de anunciar o Reino. Marcos é
claro: Jesus chamou aqueles que ele quis.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
Leitor 1: Proclama o texto de Mc 3, 13-19
5 – Momento da partilha
Este é um momento importante do encontro. Todos devem participar com suas opiniões e com seus
questionamentos. Em seguida, apresentamos algumas perguntas para ajudar na reflexão.
a) O que este texto nos quer transmitir?
b) Como é que poderemos colaborar para despertar mais vocações?
c) Por que Jesus chamou os discípulos?
Canto de animação
6 – Momento de oração
Anim.: Peçamos a Maria, Rainha dos Apóstolos, que dê especial atenção aos nossos Sacerdotes e
Religiosos, que o sim dado ao chamado de Deus seja o trabalho entre os irmãos.
Todos: Enviai Senhor Apóstolos Santos à Vossa Igreja.
Leitor 1: Para que o Papa João Paulo II consiga reunir todos os povos no amor de Cristo Jesus.
Leitor 2: Para que todos os padres tenham Cristo como sumo sacerdote e guia na realização de seu

ministério.
Leitor 3: Para que os jovens respondam com humildade e disponibilidade ao chamado de Deus, assumindo
com amor e responsabilidade seu chamado.
Leitor 4: Pelos sacerdotes e religiosos que doaram suas vidas à serviço do Reino de Deus, para que sejam
perseverantes a alegres em cumprir sua missão.
Leitor 5: Pelos nossos bispos para que tenham saúde e força para continuar a missão, que assumiram de
pastorear o povo de Deus, e orientar a sua Igreja.
Intenções livres
(Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; ou outra oração própria para o
momento)
7 – Oração final
Todos: Ó Jesus, Bom Pastor, suscita, em todas as comunidades paroquiais, sacerdotes e diáconos,
religiosos e religiosas, leigos consagrados e missionários, segundo as necessidades de todo o mundo
que Tu amas e queres salvar. Confiamos-Te dum modo particular a nossa comunidade.
Cria em nós o clima espiritual dos primeiros cristãos, para que possamos ser um cenáculo de oração
na recepção amorosa do Espírito Santo e dos seus dons. Assiste os nossos pastores e todas as pessoas
consagradas: guia os passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamamento e se preparam
para as Ordens sagradas ou à Profissão dos conselhos evangélicos.
Dirige o teu olhar de amor para tantos jovens bem dispostos e convida-os a seguir-te. Ajuda-os a
compreender que só em Ti eles podem realizar-se em plenitude. Ao confiar estes grandes desejos do
Teu Coração à intercessão poderosa de Maria, Mãe e Modelo de todas as vocações,suplicamos-Te que
sustentes a nossa fé na certeza de que o Pai ouvirá o que Tu mesmo nos mandastes pedir.
Amém.
Canto Final

CELEBRAÇÃO 5 – EUCARISTIA, O ALIMENTO DA MISSÃO
I. PREPARAR O AMBIENTE: Símbolo eucarístico; Imagem do Bom Pastor; Palavra de Deus e a Vela.
II. PEDINDO O DOM DO ESPÍRITO SANTO
Ref: A nós descei, divina luz!
A nós descei, divina luz!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus! (bis)
1. Vinde, Santo Espírito
E do céu mandai
luminoso raio! (bis)

3. Grande defensor,
Em nós habitai
e nos confortai! (bis)

2. Vinde, Pai dos pobres,
Doador dos dons,
Luz dos corações! (bis)

4. Na fadiga pouco,
no ardor brandura
e na dor ternura! (bis)

III. RECORDAR A VIDA
Cada um poderá partilhar as motivações vocacionais que o trazem para a oração!
Ref: Sou bom pastor
ovelhas guardarei
Não tenho outro oficio nem terei
Quanta vida eu tiver eu lhes darei

1. Maus pastores, num dia de sombra
Não cuidaram e o rebanho se perdeu
Vou sair pelo campo reunir o que é meu
Conduzir e salvar

Conversemos um pouco sobre como nos relacionamos com Jesus Sacramentado em nossas celebrações e em
nossa vida cotidiana!
IV. ACLAMAÇÃO A PALAVRA
Ref: Palavra de Salvação somente o céu tem pra dar
Por isso meu coração se abre para escutar
1. Por mais difícil que seja seguir
Tua palavra queremos ouvir
Por mais difícil de se praticar
Tua Palavra queremos guardar

2. Com Simão Pedro diremos também
Que não é fácil dizer sempre amém
Mas não há outro na terra e no céu
Mais companheiro, mais santo e fiel!

V. EVANGELHO – Jo 10, 11-15
Eu sou o bom pastor: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem
não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e
dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor; conheço as minhas
ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida
pelas minhas ovelhas. Palavra da Salvação!
VI. ILUMINAR A VIDA – O QUE O TEXTO DIZ EM SI?
- Ler o texto em mutirão, pausadamente;
- Reler o texto individualmente com atenção para cada frase;

- Observo o local, a ocasião, o fato em si, que pessoas participam e que assunto é tratado;
- Pedir que o Espírito suscite em seu interior as luzes necessárias para ouvir o que o Senhor tem a dizer.
VII. MEDITAR A PALAVRA – O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS?
- O que o texto diz para mim, hoje? É este Jesus do Evangelho que conheço e sigo?
- Escuto a sua voz e depois, o sigo? Ou tenho um Deus que eu imagino, inclusive de acordo com as minhas
necessidades?
- Sou capaz de crer no íntimo de meu ser que o verdadeiro Pastor está permanentemente no sacramento da
eucaristia?
VIII. PARTILHAR A PALAVRA
- Ao longo da história, nós nos mantivemos fieis ao Mestre, tendo-o como centro de todo o nosso ser e agir,
ou estamos mais propicias a ouvir a voz do mercenário que insiste em ocupar o espaço do verdadeiro Pastor?
IV. REZAR A VIDA
- Qual meu novo olhar a partir da Palavra, quais apelos ela me dirige?
Oração:
Senhor, nós agradecemos por tua presença permanente em nosso meio. Abrimos nossas portas e janelas para
que tu possas entrar com tua luz e permanecer conosco. Queremos que tu Senhor, definas os contornos de
nossos caminhos, as cores de nossas palavras e gestos, a dimensão de nossos projetos, o calor de nossos
relacionamentos e o rumo de nossa vida. Senhor, necessitamos que faças de nosso coração o teu Sacrário!
Precisamos de tua verdade, de tua mão libertadora a conduzir nossa história, precisamos de tua beleza para
amenizar nossa dureza, precisamos de tua paz para nossos conflitos, precisamos de teu contato para curar
feridas, precisamos, sobretudo, Senhor, de tua presença para sermos fieis e perseverantes em nossa missão!
CANTO FINAL
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou
É o Senhor que me leva a descansar
Junto às fontes de águas puras
repousantes eu vou
Minhas forças o Senhor vai animar
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará

CELEBRAÇÃO 6 – EUCARISTIA E CHAMADO A SANTIDADE
I.

II.

PREPARAR O AMBIENTE: (Símbolos Eucarísticos: trigo, uva, pão e vinho; Trigo ou outro
símbolo que represente a Messe)
PEDINDO O DOM DO ESPIRITO SANTO
- Pedir ao Espírito, luzes e graças para bem rezar e o dom de ouvir e compreender sua mensagem.

Refrão: O Espírito do Senhor repousa sobre mim / o Espírito do Senhor me escolheu, me enviou.
1. Para dilatar o seu reino entre as nações / para anunciar a boa nova a seus pobres
para proclamar a alegria e a paz / exulto de alegria em Deus, meu Salvador.
2. Para compreender o Rogate como dom/ viver a compaixão, a caridade e a oblação,
para propagar o Rogate às nações: / buscar na Eucaristia nova força pra missão.
III.

RECORDAR A VIDA
Na vida dos santos, existe um relacionamento tão especial com a eucaristia ao ponto de torná-la
Espiritualidade. Assim foi com Santo Aníbal Maria Di Francia que cultivou esta devoção, fazendo da
eucaristia o centro irradiante da sua vida e do seu apostolado. Em seus escritos ele afirma que o “Centro de
toda devoção e ação, será o santíssimo sacramento do altar, pelo qual esta pequena Congregação terá grande
afeição, e deve honrar-se e empenhar-se de modo que este pio instituto possa considerar-se eucarístico”1. E
ainda: “Todo centro amoroso, fecundo, necessário e contínuo desta pia Obra dos interesses do Coração de
Jesus deve ser Jesus Sacramentado”2. Portanto, existe um relacionamento entre a santidade e a eucaristia. É
um relacionamento manancial, onde a eucaristia é a fonte. De fato, a Igreja nos ensina que: “a eucaristia nos
santifica e não pode existir santidade não enraizada na vida eucarística. ‘Aquele que me receber como
alimento viverá por mim’” (Jo 6,57).3
Podemos conversar:
 Que experiências concretas de transformação pessoal já vivenciei a partir da eucaristia na minha
vida?
 Empenho-me em viver a Eucaristia no meu cotidiano?
IV.
ACLAMAR A PALAVRA
Refr.: A vossa palavra, Senhor,/ É sinal de interesse por nós. (bis)
1. Como um pai ao redor de sua mesa,/ Revelando seus planos de amor.
2. É feliz quem escuta a palavra/ E a guarda no seu coração.
3. Neste encontro da Eucaristia/ Aprendemos a grande lição.
V.

1

TEXTOS
Filipenses 2, 5-11
“Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo: Ele tinha a
condição divina, mas não se apegou a sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a
si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim,

(Aníbal Maria Di Francia, Scritti, vol.3, p. 17; cf. Constituições dos Rogacionistas, 12; Constituições das Filhas do Divino Zelo,
11)
2
(Antologia Rogacionista (AR), Declaração 22, Escritos Rogacionistas 13, São Paulo, 1993, p. 483.)
3
(Ano da Eucaristia: sugestões e propostas, 6.)

apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a
morte, e morte de cruz! Por isso, Deus o exaltou grandemente, e lhe deu o Nome que está
acima de qualquer outro nome; para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho no céu, na
terra e sob a terra; e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai”. Palavra do Senhor.
Evangelho: (Mateus 9, 35-38; Lucas 10, 1-3)
“Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o
Evangelho do Reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado
de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse, então,
aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da
messe que envie operários para sua messe.” (Mateus 9, 35-38)
“O Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos, e os enviou dois a dois, na sua
frente, para toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: ‘A colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande
trabalhadores para a colheita. Vão! Estou enviando vocês...’.” (Lucas 10, 1-3)
Palavra da salvação.
VI.

ILUMINAR A VIDA – O QUE O TEXTO DIZ EM SI?
- Ler o texto em mutirão, pausadamente.
- Reler o texto individualmente com atenção para cada palavra, frase.
- Observar o local, a ocasião, o fato em si, pessoas, assunto tratado, atitudes de cada participante,
sentimentos apresentados nos textos
- Descobrir pontos em comum entre os textos e o que me diz sobre a Eucaristia

VII.

MEDITAR A PALAVRA – O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS?
- O que o texto me diz neste momento?
- Que aspectos de Jesus apresentados no texto, já consigo vivenciar e quais me sinto impelida a
buscar?
- Conseguimos ter a mesma compaixão de Jesus e irradiá-la aos outros?
- As atitudes de Jesus, especialmente para com os pobres e menos favorecidos, incomodavam os
fariseus. Existem muitas atitudes boas nas pessoas que me incomodam? O que faço?

VIII.

PARTILHAR A PALAVRA
- Partilhar a reflexão feita, as luzes, as interpelações, os anseios, os desejos, os desafios, os medos, as
dificuldades,...

IX.

REZAR A VIDA
- Pedir a graça de conseguir vivenciar, colocar em prática as luzes e compromissos assumidos na
oração.
- Pode-se cantar um salmo, um canto Eucarístico ou outro.

CELEBRAÇÃO 7 – OS MINISTÉRIOS NA IGREJA
O(a) animador(a) acolhe os participantes e manifesta sua alegria em recebê-los para a reunião. O ambiente
deve estar preparado com a bíblia, flores, velas e algo que lembre as vocações
1 – Oração inicial e acolhida
Anim.: Irmãos e Irmãs, a vocação é um dom de Deus, dirigido a cada pessoa. Dom é presente, é graça, é
carisma. Hoje vamos refletir sobre nossos dons e os ministérios na Igreja. Rezemos juntos:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
(pode ser cantado o canto: em nome do Pai….)
Canto inicial
2 – Motivação
Anim.: Na comunidade todos temos dons e carismas. Quando uma pessoa tem um dom e o aplica na
comunidade, dizemos que assumiu um ministério.
Leitor 1: Ministério é o serviço organizado na comunidade, onde todos colocam à disposição dos outros, os
dons que receberam.
Leitor 2: Sabemos que todos somos Igreja e, por conseguinte, somos responsáveis para colaborar na
evangelização.
Leitor 3: Se tenho o dom de falar, de ensinar, de fazer Jesus nascer no coração das pessoas, então posso ser
um excelente catequista ou animador de grupo de adolescentes ou jovens.
Cantemos: De braços erguidos, a Deus ofertamos, aquilo que somos e tudo que amamos.
Os dons que nós temos compartilharemos, aqueles que sofrem, sorrir os faremos!
Anim.: São Paulo nos afirma que há diversidade de dons, mas um só é o Senhor. Os ministérios são
diversos, mas um só é o Senhor.
Leitor 1: Deus opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum.
Leitor 2: A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência, a outro a fé,
a outro a graça de curar doenças, a profecia, o discernimento.
Leitor 3: Todos esses dons são obras do Espírito e se multiplicarão se forem colocados a serviço da
comunidade.
Todos: Senhor, me seduzistes, bem lá dentro do meu ser. Eis aqui a minha vida, por teu reino eu vou
viver!
Anim.: Se eu tenho o dom de ajudar as pessoas, de animá-las, de encorajá-las num momento de dor, então
poderei exercer o ministério da visitação nas casas e hospitais.
Leitor 1: Se eu gosto de ler, de cantar, de tocar algum instrumento musical, poderei colaborar muito na

liturgia.
Leitor 2: Se sei falar, proclamar a palavra, orientar um encontro, poderei exercer o ministério da
coordenação da comunidade e celebrar os cultos.
Leitor 3: Posso colaborar como Ministro da Eucaristia, como mensageiro das capelinhas, como recepcionista
na comunidade, como ajudante na organização e bem estar de todos.
Cantemos: Põe a semente na terra, não será em vão!
Não te preocupes a colheita, plantas para o irmão!
Anim.: Na comunidade ninguém está sobrando. Todos tem espaço para desempenharem sua missão. O
bonito de uma comunidade é a valorização de cada pessoa
Cantemos: Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar.
Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar.
A decisão é tua (bis). São muitos os convidados (bis).
Quase ninguém tem tempo (bis).
3 – Olhando a vida
Neste momento de nossa celebração somos convidados a fazer memória dos Dons que Deus nos deu! Cada
um poderá falar ao menos um dos “dons” que Deus lhe concedeu. A cada três pessoas que partilharem
iremos cantar: Bendito sejas vós nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo!
4 – A palavra de Deus
Anim.: Cada pessoa tem uma missão na comunidade. Ninguém está sobrando. A riqueza da Igreja é a
diversidade de carismas.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
Leitor 1: Proclama o texto de Ef 4,7-16
5 – Momento da partilha
Este é um momento importante do encontro. Todos podem participar com suas opiniões e com seus
questionamentos.
a) O que o texto nos diz?
b) Vamos identificar quais os carismas e ministérios existentes na comunidade.
b) Como estou me colocando a serviço na comunidade?
Canto de animação
6 – Momento de oração
Anim.: Senhor ajudai-nos a reconhecer os Dons de Deus em cada um de nossos irmãos, para que assim
juntos consigamos construir o Reino de Amor. Rezemos.
Todos: Dai-nos ó Deus, a graça de partilharmos seus Dons.
Leitor 1: Para que Deus nos dê a consciência de que somos todos irmãos e, por isso, não podemos deixar que

o preconceito e a divisão se instalem em nosso mundo.
Leitor 2: Para que os coordenadores de Grupo de Reflexão sejam perseverantes diante das dificuldades para
reunir a comunidade.
Leitor 3: Para que nossos catequistas continuem a Missão de Evangelizar nossa crianças, tornando-as
amantes e praticantes do Evangelho.
Leitor 4: Para que nossa comunidade tenha sempre pessoas de dispostas a colocarem seus dons a serviço dos
irmãos, seja, no coral, nos movimentos de espiritualidade, nas pastorais e nos demais trabalhos da Igreja.
Leitor 5: Que os grupos de jovens não desanimem à primeira dificuldade de organizar-se, e sejam uma força
que soma na construção do Reino.
Intenções livres
(Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; ou outra oração própria para o momento).
7 – Oração final
Todos: Ó Jesus, Bom Pastor, suscita, em todas as comunidades paroquiais, sacerdotes e diáconos,
religiosos e religiosas, leigos consagrados e missionários, segundo as necessidades de todo o mundo
que Tu amas e queres salvar. Confiamos-Te dum modo particular a nossa comunidade. Cria em nós o
clima espiritual dos primeiros cristãos, para que possamos ser um cenáculo de oração na recepção
amorosa do Espírito Santo e dos seus dons. Assiste os nossos pastores e todas as pessoas consagradas:
guia os passos daqueles que acolheram generosamente o teu chamamento e se preparam para as
Ordens sagradas ou à Profissão dos conselhos evangélicos. Dirige o teu olhar de amor para tantos
jovens bem dispostos e convida-os a seguir-te. Ajuda-os a compreender que só em Ti eles podem
realizar-se em plenitude. Ao confiar estes grandes desejos do Teu Coração à intercessão poderosa de
Maria, Mãe e Modelo de todas as vocações,suplicamos-Te que sustentes a nossa fé na certeza de que o
Pai ouvirá o que Tu mesmo nos mandastes pedir. Amém.
Canto Final

CELEBRAÇÃO 8 – ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS
O(a) animador(a) acolhe os participantes e manifesta sua alegria em recebê-los para a reunião. O ambiente
deve estar preparado com a bíblia, flores, velas e algo que lembre a união Familiar).
1 – Oração inicial e acolhida
Anim.: Todos somos chamados para o amor. A família é a Igreja doméstica, comunidade dos chamados para
o amor. Queremos pedir ao Senhor da messe que abençoe todas as nossas famílias. Iniciemos rezando:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
(pode ser cantado o canto: em nome do Pai….)
Canto inicial - Oração Pela Família
Que nenhuma família comece em qualquer de repente
Que nenhuma família termine por falta de amor
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente
E que nada no mundo separe um casal sonhador!
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte
Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois!
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também (bis)
Que marido e mulher tenham força de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão
Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida
Que a família celebre a partilha do abraço e do pão!
Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos!
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois!
Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho,
seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois!
Que a família comece e termine sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que brota do amor!
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém!
Abençoa, Senhor, a minha também (bis)

2 – Motivação
Anim.: Neste encontro, lembramo-nos da grande vocação familiar. Recordamo-nos da importante missão do
leigo no mundo. “Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra” (Gn 1,28). Ser pai, ser
mãe, constituir família, assumir o sacramento do matrimônio como Dom. Está aí a essência da vocação
laical. “A família é a imagem de Deus que em seu mistério mais íntimo não é solidão, e sim família” (João
Paulo II).
Leitor 1: A vocação laical tem sua origem nos sacramentos do batismo e da crisma. É a vocação que ocupa
um lugar central na Igreja, define a missão da Igreja para o mundo. O leigo vive no meio do mundo como
solteiro, casado ou consagrado. É chamado por Jesus para ser fermento na massa, sal e luz do mundo.
Leitor 2: O matrimônio é uma maneira de viver a vocação laical. É o chamado para formar família: ser pai,
ser mãe, gerar vida. A família é chamada a constituir a Igreja doméstica. É a expressão visível do amor de
Cristo pela sua Igreja, sacramento de Cristo. É na família que é possível expressar as mais variadas formas
de amor:
Todos: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
Anim.: O amor entre os esposos – é na entrega mútua e no relacionamento amoroso que a esposa e esposo
desenvolvem plenamente seus dons.
Leitor 1: O amor dos pais para os filhos: agradecidos a Deus pela continuidade do seu amor que se encarna
nos filhos, os pais retribuem esse presente amando, protegendo e educando seus filhos para que se integrem
na comunidade e na sociedade;
Leitor 2: O amor dos filhos para com os pais: é a gratidão dos filhos pela graça de terem recebido a vida. Os
filhos amam seus pais e os amparam em suas necessidades;
Leitor 3: O amor entre os irmãos: é o amor entre aqueles que foram gerados pelos mesmos pais. É a
fraternidade que começa em casa: amizade, companheirismo, solidariedade, partilha.
Todos: Abençoa, Senhor, as famílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha também! (bis)
Canto de animação
3– Olhando a vida
(O animador motiva alguém do grupo para contar um fato da vida que lembre o texto que foi lido)
4 – A palavra de Deus
Anim.: Veremos neste texto do livro de Gênesis que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e
semelhança.
A
criatura
humana
tem
a
missão
de continuar
a
obra
criadora.
Canto de aclamação da Palavra de Deus
Leitor 1: Proclama o texto de Gn 1, 26-30
5 – Momento da partilha
Vamos refletir e partilhar! Todos podemos participar, pois oração é vida e alimenta a quem partilha e a
quem ouve!
a) Como é que nós devemos entender a criação divina?

b) Homem e mulher são imagens de Deus. O que isto significa?
c) O que quer dizer: continuar a obra criadora de Deus?
Canto de animação
6 – Momento de oração
Anim.: Para que o nascimento de Cristo seja tempo de mudança, a começar em nossas famílias. Por isso
peçamos:
Todos: Abençoe, Jesus, nossas famílias
Leitor

1:

Pelas

famílias

que

vêm

no

diálogo

a

cura

da

maldade

do

mundo:

Leitor 2: Pelas famílias marginalizadas para que tenham sua dignidade respeitada e seus direitos valorizados:
Leitor 3: Para que nossas famílias sejam abençoadas e possam juntas levar o evangelho a todas as pessoas:
Leitor 4: Cristo, ensina-nos a partilhar o amor e o diálogo para que a nossa casa seja um lugar mais feliz:
Leitor 5: Para que nossas famílias consigam se manter firmes na fé, na unidade e no diálogo:
Intenções livres
Concluir com a oração do Pai-Nosso; Ave Maria; Glória-ao-Pai; e com a oração que segue:
SENHOR JESUS, MESTRE, COMPANHEIRO E PASTOR do rebanho. Envia homens e mulheres
corajosos a dar uma resposta aos apelos e anseios do teu povo. Olha, Senhor os vocacionados ao sacerdócio,
à Vida religiosa, leigos e missionários. Olha, também, para aqueles que ainda não descobriram sua vocação.
Desperta cada pessoa para a missão. Anima as nossas famílias para a oração e a fé, seguindo o exemplo da
Sagrada Família. E continua a chamar os filhos e filhas de nossas Comunidades Eclesiais, para que
colaborem na divulgação da tua Mensagem. Faze de nossas dioceses, paróquias e comunidades, celeiros de
vocações para o crescimento do teu Reino. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, que ao ouvirmos Tua voz,
possamos entender a vida plena, servindo Jesus no irmão empobrecido e sem rumo. Senhora Aparecida, Mãe
de Jesus e nossa Mãe, dai coragem e perseverança aos que são chamados para a Missão. Espírito Santo,
confirma no amor do Pai, todos nós e aqueles que Ele CHAMOU, CONSAGROU E ENVIOU para
evangelizar o teu povo. Amém!
Canto Final

CELEBRAÇÃO 9 – VIGIAI E ORAI! (ADORAÇÃO 5ª FEIRA SANTA)
ANIM.: Celebraremos a Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor. Eis o tempo da graça! Eis a hora da
salvação! Aproveitemos bem este tempo. Temos uma oportunidade única de parar, rever a nossa vida à luz
da fé em Jesus que se entregou e morreu por amor a cada um de nós. Esta atitude vai nos levar a recolocá-lo
no centro da nossa vida. E mesmo em meio às tribulações, às dores e sofrimentos do tempo presente,
encontraremos a verdadeira paz que jorra do lado aberto de Jesus na cruz.
CÂNTICO DE INTERIORIZAÇÃO
1. Pai eu Te adoro. Te ofereço a minha vida. Como eu Te amo! Como eu Te amo!
2. Jesus Cristo, eu Te adoro. Te ofereço a minha vida. Como eu Te amo! Como eu Te amo!
3. Espírito Santo, eu Te adoro. Te ofereço a minha vida. Como eu Te amo! Como eu Te amo!
4. Trindade Santa, eu Te adoro. Te ofereço a minha vida. Como eu Te amo! Como eu Te amo!
Oração: Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos me prosto em Vossa presença e Vos suplico
com todo o fervor de minha alma que vos digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de
fé, esperança e caridade, verdadeiro arrependimento dos meus pecados e firme propósito de corrigilos, enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as Vossas Cinco Chagas, tendo diante dos olhos
aquilo que o profeta Davi já nos fazia dizer, ó bom Jesus: "Transpassaram minhas mãos e meus pés e
contaram todos os meus ossos". Sl 21,17
ANIM.: A Eucaristia é um mistério, uma realidade salvífica. As suas riquezas somente são acessíveis a
quem acolher a palavra reveladora de Jesus. Escutemos, então, o próprio Jesus, que quis revelar a verdade e
a beleza deste mistério da fé.
LEITOR 1: Meditemos a Palavra do Senhor que nos convida à oração e a vigilância. Leitura do Evangelho
de São Mateus: (Mt 26,36-39)
Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu
vou ali orar. E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiarse. Disse-lhes, então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um
pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice!
Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres.
CANTO : A TI MEU DEUS (SL. 25)
1. A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz.
A Ti meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meus sofrer.
A Tua ternura Senhor, vem me abraçar e a Tua bondade infinita me perdoar.
Vou ser o Teu seguidor, e Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos.
2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre, ao sofredor, vou servir e esperar.
Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz.
LEITOR 2: Assim como os discípulos, muitas vezes também nós, não temos forças para vigiar, para
permanecer fiéis a Jesus que nos diz:
Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudestes vigiar uma
hora comigo.... Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o
beba, faça-se a tua vontade! Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam
pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus

discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai! Chegou a hora: o Filho do Homem vai ser entregue nas
mãos dos pecadores... (Mt 26,40-45)
CANTO : PERDOAI-ME SENHOR
1 - Perdoai-me outra vez, Senhor, novamente eu me fechei / Dentro do meu desamor, vossa imagem eu
mutilei.
Ref: Perdoai-me, Senhor, não vivi minha vocação / Perdoai-me, Senhor, não amei o meu irmão!
2 - Deveria ser vosso apóstolo, mas pequei por omissão / Eu também me acomodei, fracassei vossa missão.
3 - Deveria ser bom discípulo mas calei a minha voz / Camuflando o ideal, sem pregar a vossa paz.
ANIM.: Santíssimo Jesus, pela infinita caridade com que quisestes sofrer a fraqueza humana para o nosso
bem e nossa felicidade, nós Vos pedimos o perdão de nossas culpas e um amor para Convosco que abrase
nosso coração de tal sorte que só procuremos a Vossa honra e a Vossa Glória.
ANIM.: Em silêncio, façamos individualmente nosso pedido de perdão a Jesus. Peçamos todos...
TODOS : Tende compaixão de nossas fraquezas, perdoai-nos, Jesus.
ANIM.: Agradecidos cantemos:
1. Cantemos a Jesus Sacramentado. Cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos Anjos adorado. Adoremos a
Cristo Redentor.
Glória a Cristo Jesus. Céus e terra bendizei ao Senhor. Louvor e Glória, Amor Eterno a ti, ó Deus de
Amor.
2. Unamos nossas vozes aos cantares do coro celestial. Deus está aqui. Ao brilho dos altares exaltemos com
gozo angelical
ANIM.: Apesar de nossas faltas Jesus nos ama incondicionalmente, ouçamos o que Ele nos diz: (Jo 14; 15;
16)
LEITOR 6: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu
Pai há muitas moradas. Se não fora assim, eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e
vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós
conheceis o caminho para ir aonde vou.
TODOS: “Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?”
LEITOR 3: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me
conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu Pai; desde agora já o conheceis, pois o tendes visto.”
TODOS: “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.”
LEITOR 4: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste? As palavras que vos digo não as
digo de mim mesmo; mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras. Aquele que
me viu, viu também o Pai...
TODOS: Ó Jesus, Deus de bondade, da paz e Autor da vida, enchei nossos corações de vosso divino
amor!
LEITOR 5: “Em verdade, em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço,
e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai.”
TODOS: Jesus, nós cremos em Ti e queremos caminhar ao encontro do Pai.

LEITOR 6: Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
TODOS: Jesus, nos dê forças para guardarmos os Teus mandamentos.
LEITOR 7: “O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-à todas as coisas e vos
recordará tudo o que vos tenho dito.”
TODOS : Espírito Santo, permanece conosco e ensina-nos à amar.
LEITOR 8: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim,
ele o cortará; e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estais puros pela palavra
que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si
mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós: não podeis tampouco dar fruto, se não
permanecerdes em mim. Eu sou a videira; vós, os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
TODOS: Espírito Santo, nos ajude a permanecer em Jesus, para darmos muitos frutos.
LEITOR 9: Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Este é o meu
mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a
sua vida por seus amigos. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros.
TODOS: Ó Jesus, Deus de bondade, da paz e Autor da vida, enchei nossos corações de vosso divino
amor!
CANTO : TE AMAREI
1. Me chamaste para caminhar na vida contigo,decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás.
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de Ti.
Te amarei, Senhor (bis), eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti (2x)
2. Eu pensei muitas vezes parar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de Ti,
mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de Ti.
3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração.
Vem ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união.
LEITOR 10: Se o mundo vos odeia, sabei que ele me odiou primeiro. Lembrai-vos da palavra que vos
disse: O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se
guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Quando vier o Espírito da Verdade, que
procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estais comigo desde
o princípio. Eu vos disse tudo isso para que não sucumbais à provação.
TODOS: Senhor, livra-nos das tentações do mundo.
LEITOR 11: Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta: Para onde vais? Mas
porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que
eu vá! Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a vós; mas se eu for, vo-lo enviarei. Quando vier o
Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o
que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão.
TODOS (CANTANDO) : Envia Teu Espírito Senhor, e renova a face da terra.
LEITOR 12: Ainda um pouco de tempo, e já me não vereis; e depois mais um pouco de tempo, e me
tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Em verdade, em verdade vos digo: haveis de lamentar e
chorar, mas o mundo há de se alegrar. E haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar
em alegria. Em verdade, em verdade vos digo: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo dará. Disse-

vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de
comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu
nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós. Pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e
crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Eu vos
disse essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o
mundo.
ORAÇÕES COMUNITÁRIAS
HOMENS : Santíssimo Jesus e Bom Pastor, pela infinita caridade com que Vós quisestes deixar
sacramentado para nosso socorro, amparo e consolação, nós vos pedimos que não consintais que nossos
corações tenham amor e interesse mais do que a Vossa Honra e a Vossa Glória. Amém.
TODOS: Bom Jesus, nós vos louvamos no sacramento do Amor; sede sempre para nós um compassivo
Senhor!
MULHERES: Santíssimo Jesus, Mestre de paciência e bondade, pela mansidão e pelo sofrimento
consentistes que Vosso indigno discípulo Vos recebesse. Pedimos que não permitais que nós pecadores sem
a Sua graça Vos recebamos, mas antes enchei-nos de uma grande pureza e perfeita caridade, para termos o
prazer de muitas vezes comungar e louvar-Vos. Amém.
TODOS: Bom Jesus, sejais Bendito, pois sois Nossa Redenção; sois toda nossa ventura, nosso amparo
e nossa consolação.
MULHERES: Ó bondade infinita do meu Jesus, que quisestes nascer sobre a terra, experimentando logo as
tiranias do cego mundo para assim ensinardes aos vossos escolhidos e lhes conseguirdes a felicidade eterna,
nós vos pedimos que purifiqueis os nossos corações do vil interesse por honras e riquezas e os enchei dos
puros sentimentos de que é dotado o Vosso, para que assim, desprezando tudo que é terreno, só a vós
louvemos e amemos. Amém.
TODOS: Ó Jesus Divino, nossa vida, nosso amor, enchei o nosso espírito de um verdadeiro fervor.
ORAÇÃO PELOS SACERDOTES
Dirigente: Na noite de Quinta-feira Santa, celebramos a instituição da Eucaristia. Queremos rezar por todos
aqueles que consagraram sua vida a serviço da Igreja de Cristo. Rezemos pelo nosso Santo Padre:
Todos: O Senhor, nosso Deus, que o escolheu para o Episcopado, o conserve são e salvo à frente da
sua Igreja, governando o povo de Deus.
Dirigente: Ó Deus que escolhestes o vosso Papa, como sucessor do apóstolo Pedro, para ser pastor de todo
o rebanho, atendei as súplicas do vosso povo. Conceda ao Papa, que faz às vezes do Cristo na terra,
confirmar na fé seus irmãos para que toda a Igreja se mantenha em comunhão com Ele, no vínculo da
unidade, do amor e da paz. Por Cristo, Nosso Senhor. Todos: Amém!
Dirigente: Rezemos por todos os sacerdotes, especialmente por ..., pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
LADO 1) Ó Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, acolhei o “sim” dos sacerdotes, a humilde oferta de si
mesmos e a doação generosa de suas vidas; apresentai-vos ao Vosso Filho Divino para que Ele os
abençoe, e para que na sua missão pastoral, possam anunciar a infinita misericórdia do Sumo e
Eterno Sacerdote.
LADO 2) Dai força nas horas difíceis da vida, erguei-os nas horas de cansaço, para que em comunhão
convosco, possam cumprir com fidelidade e amor, o ministério que lhes foi confiado por Jesus.

LADO 1) Ó Maria, desejamos colocar os nossos sacerdotes e o seu desejo de santificação sob a vossa
materna proteção e inspiração, para que o guiem àquela conformação a Cristo, Cabeça e Pastor, que o seu
ministério requer.
TODOS: Ó Mãe dos Sacerdotes, Auxiliadora e Medianeira de todas as graças, fazei que eles tomem
consciência de que vós estais sempre ao seu lado, pois são sacerdotes do único mediador Jesus Cristo.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória – Canto Final
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 exultemos na Trindade, Eterno Amor.
Ao Deus Uno, e Trino demos a alegria do louvor.
Amém, Amém

CELEBRAÇÃO 10 – VÍGILIA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
ACOLHIDA
DIR -Estamos reunidos para rezar pelas vocações. Toda celebração é um acontecimento vocacional. Neste
tempo, que queremos seja intenso, cada um de nós não pode deixar de reconhecer a própria vocação pessoal,
não pode deixar de ouvir a voz do Pai que, no Filho, pela força do Espírito, o chama a doar-se igualmente
pela salvação do mundo. A oração também se torna caminho para o discernimento vocacional, não só
porque Jesus mesmo convidou a rogar ao dono da messe, mas porque é somente na escuta de Deus que
podemos chegar a descobrir o projeto que Deus mesmo traçou: no mistério contemplado, descobre-se a
própria identidade, «escondida com Cristo em Deus». A nossa atitude orante suscitará o desejo e a
preocupação pelas vocações à vida religiosa, sacerdotal, missionária e laical. Unidos em torno do Círio
Pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, devemos manifestar a união de corações cujo centro é Jesus Cristo.
Iniciemos, cantando à Trindade Santa: Em nome do Pai…
Canto inicial
1. Nossos corações em festa se revestem de louvor pois, aqui se manifesta a vontade do Senhor que nos quer
um povo unido a serviço da missão animado e destemido por amor e vocação!
Cristo, Mestre e Senhor pois, eterno é seu amor nesta fonte de água viva somos hoje seus convivas (bis).
2. Nossos passos já se encontram A caminho do altar Nossas vozes já decantam O que vimos proclamar
Neste mundo tão bonito Mas que pede redenção Nosso “sim” ao Deus bendito Por amor e vocação!
Exposição do Santíssimo
MIN: Graças e louvores sejam dados a todo o momento.
T. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
MIN: Gloria ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo.
T. Como era no principio agora e sempre. Amém.
Canto
Eu vim para que todos tenha vida, Que todos tenham vida plenamente.
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu senhor; Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão:
Onde está o teu irmão, eu estou presente nele.
2. “Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo” (Jo 6,51); É presença e alimento nesta santa
comunhão: Onde está o teu irmão, eu estou, também, com ele.
TODOS – Louva, minha alma, o Senhor, Louvarei o Senhor toda a minha vida Guia os nossos
adolescentes e jovens pelo caminho do silêncio, para que possam escutar da tua iniciativa de amor a
voz que os chama a um caminho de felicidade, de realização pessoal e de encontro à aventura da
missão na tua Santa Igreja. Pedimos-Te através de Maria, Aquele “cálice” que tornou possível a
eucaristia. Que hoje realizais através da história da humanidade.
L1 - Jesus Cristo, estou aqui diante de Ti para cumprir o teu mandato: “Rogai ao dono da messe que envie
trabalhadores para a sua messe” (Mt 9, 38). Tu és dono da messe e por isso venho pedir-Te o que Tu me
mandaste pedir. Eu o ouvi e o li muitas vezes, mas só agora o tomo a sério, e quero dedicar-Te este
momento de oração. Sempre te pedi por mim e pelas minhas coisas; de vez em quando pelos meus, mas
poucas vezes te peço por algo, com que, até parece, que não tenho nada a ver. Assim, pensando bem, ao
pedir-te que mandes apóstolos para os teus campos, peço indiretamente um dom para mim; esses operários
que Tu mandas e que trabalham na tua messe, serão para mim os mensageiros da tua palavra e do teu amor.

Creio, Senhor, que estás aqui realmente presente neste sacramento admirável em que Tu, Senhor de todas as
coisas, vens a mim como Pão que me fortalece no meu caminho.
Todos - Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! (2x)
L2- Creio Senhor, mas aumenta a minha fé. Creio que estás aqui comigo, que me escutas, que me falas
interiormente sem ruído de palavras e que, indefeso desde o altar, és um sinal eloqüente de amor, de doação,
de entrega sem limites. Não só Creio em Ti, como Confio em Ti, porque és o amigo que deste a vida por
mim; porque és a vida que me permite dar fruto; porque Tu tens palavras de vida eterna; porque és o Bom
Pastor que me chama pelo próprio nome.
Todos - Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! (2x)
L3- Creio em Ti. Confio em Ti, e também Te amo porque Tu me amaste primeiro; porque deste a Tua vida
para redimir o pecado; porque me abriste as portas do teu Reino. Amo-Te pelo dom da vida que me deste de
forma inesperada. Pelo dom da fé e do batismo; pela família cristã onde quiseste que nascesse e onde
respirei essa fé sensível mas capaz de dar sentido a toda uma vida.
Todos - Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé! (2x)
Canto
Se ouvires a voz do vento /Chamando sem cessar /Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar.
A decisão é tua /A decisão é tua / ão muitos os convidados /Quase ninguém tem tempo
Se ouvires a voz de Deus /Chamando sem cessar / e ouvires a voz do mundo /Querendo te enganar
O trigo já se perdeu /Cresceu, ninguém colheu / o mundo passando fome / De paz, de pão e de Deus
Oração pessoal
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Ef 1,1-10- «Escolheu-nos, em Cristo, antes da criação do mundo»
Salmo Responsorial (rezado)
Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade.
Esperei no Senhor com toda a confiança E Ele atendeu-me. /Pôs em meus lábios um cântico novo, Um hino
de louvor ao nosso Deus. Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos; /não
pedistes holocaustos nem expiações, então clamei: “Aqui estou”.
Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade.
“De mim está escrito no livro da Lei que faça a vossa vontade. Assim o quero, ó meu Deus, /a vossa lei está
no meu coração”. Proclamei a justiça na grande assembléia, não fechei os meus lábios, Senhor, bem o
sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração, /proclamei a vossa fidelidade e salvação.
Eu venho, Senhor, para fazer a Vossa vontade.
ALELUIA
DIR - O verbo fez-se carne e habitou entre nós. Àqueles que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus.

Canto
1. Palavra que une os povos, Palavra de conversão, Palavra de alegria é luz para o coração.
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
2. Palavra que traz justiça Palavra que é missão Palavra que é chamado Palavra convocação.
EVANGELHO Jo 1, 35-42 – «Encontramos o Messias»
Reflexão
Canto
No meu coração sinto o chamado
Fico inquieto: preciso responder
Então pergunto: "Mestre, onde moras?"
E me respondes que é preciso caminhar
//: Seguindo teus passos, fazendo a história
Construindo o novo no meio do povo ://
Mestre, onde moras?
Mestre, onde estás?
//:Vem! No meio do povo
Vem e verás ://
Te vejo em cada rosto das pessoas
Tua imagem me anima e faz viver
No coração amigo que se doa
No sonho do teu Reino acontecer
//: Teu Reino é justiça, é paz é amor
É a Boa Nova da libertação ://
Tua Palavra abre novos horizontes
É convite de serviço aos irmãos
A fé me dá coragem de assumir
Teu projeto nesta vida, neste chão
//: Meu sim é a resposta, é meu jeito de amar
Estar com teu povo e contigo morar ://
Oração pelas Vocações Sacerdotais, Consagradas e Missionárias
Leitor1- Senhor Jesus, prostrados diante de Ti, movidos pelo teu imenso amor, queremos apresentar-te a
nossa homenagem de fé e de amor, de gratidão e de adoração, pondo nas tuas mãos tudo o que somos e
temos. Tu estás aqui presente entre nós oculto na espécie do pão eucarístico. Em união com a Tua Mãe,
vimos aqui para te acompanhar e te encontrar como nosso Amigo e luz das nossas vidas. Vimos pedir-te,
pelo mundo, por todos os homens, pelos teus sacerdotes e homens e mulheres de vida consagrada. De forma
especial, imploramos-Te, Senhor e dono da messe, que envies muitos e santos operários.
Todos – Pedimos-Te, Senhor.

Leitor2- Necessitamos de homens que emprestem os seus lábios para nos falarem de Ti, os seus pés para
percorrerem o mundo pregando o Evangelho, as suas mãos para nos bendizer, os seus olhos para vermos
neles o reflexo do Teu olhar amoroso. Pedimos-Te, Senhor, com humildade, rogamos-Te com ardor, envianos sacerdotes, depositários do teu poder salvador; envia-nos missionários, homens e mulheres consagradas
que sejam luz nas profundezas do mundo, sal que nos livre da corrupção do mal e do pecado.
Todos – Envia, Senhor, operários à tua messe.
Leitor3 – Os homens e mulheres consagradas deixam tudo para Te seguir na caridade perfeita. Por amor a Ti
oferecem a sua liberdade, o melhor do seu afeto e do seu amor. Grande é a sua generosidade e grande é o
dom da vida consagrada à Igreja.
Todos – Envia à Tua Igreja, Senhor, vocações à vida consagrada.
Leitor1- Os missionários e missionárias, nos lugares mais remotos da terra, por vezes perseguidos,
arriscando as suas vidas, pregam o Teu Evangelho a quem ainda não ouviu falar de Ti. Sofrem saudades,
fadigas, incompreensões, e tudo suportam com amor.
Todos – Envia, Senhor, missionários à Tua Igreja.
Leitor2- Inspira e ajuda, Senhor, os sacerdotes que trabalham nos seminários e nas casas de formação para
que deem à Tua Igreja santos, doutores, mártires, apóstolos, novas testemunhas de Cristo cheias de um ardor
missionário para a nova evangelização.
Todos – Envia-nos, Senhor, sacerdotes santos.
Leitor3 -Pedimos-Te, Senhor, por todos aqueles que consagram suas vidas à pastoral vocacional, para que
em nome de Cristo não deixem de lançar as redes para dar à Igreja as vocações de que necessita, a fim de
cumprirem com a sua missão.
Todos – Envia-nos, Senhor, sacerdotes.
Leitor1- Envia, Senhor, à Tua Igreja.
Todos – Sacerdotes segundo o Teu coração.
Leitor2- Pedimos-te, Senhor, por todos aqueles que se consagraram na aliança do Matrimônio; para que
sejam cooperadores da graça e testemunhos vivos de fé; possam anunciar com a sua vida a indissolubilidade
e santidade do vínculo matrimonial.
Todos – Cuida, Senhor, das nossas famílias.
Leitor3 – Pedimos-te, Senhor, pelos lares cristãos, para que cultivem os valores de um amor generoso,
serviçal e gratuito, educando para a disponibilidade e abrindo-se ao dom de uma vida consagrada.
Todos – Cuida, Senhor, das nossas famílias
Leitor1 – Aos que se consagram a Ti.
Todos – Aumenta a sua caridade, Senhor.
Leitor2 – Aos jovens que duvidam do seu chamamento.
Todos – Dá-lhes ousadia, Senhor.
Leitor3 – Às crianças que sentem o Teu chamamento.
Todos – Acompanha-os, Senhor.

Leitor1 – Aos Seminaristas.
Todos – Dai-lhes perseverança, Senhor.
Leitor2 – Aos sacerdotes tentados.
Todos – Dá-lhes a Tua força, Senhor.
Leitor3 – Aos sacerdotes fervorosos.
Todos – Incendeia-os mais no Teu amor, Senhor.
Leitor1 – Aos sacerdotes tristes.
Todos – Consola-os, Senhor.
Leitor2 – Para os sacerdotes que sentem solidão.
Todos – Sejas Tu a sua companhia, Senhor.
Leitor 3– A messe é grande e os operários são poucos.
T – Envia, Senhor, operários para a Tua messe.
Leitor 1– Pelo Santo Padre, Bento XVI.
Todos – Ouve-nos Senhor.
Leitor 2– Pelos Pastores da Tua Igreja.
Todos – Ouve-nos Senhor.
Leitor – A messe é grande e os operários são poucos.
Todos – Manda, Senhor, operários à Tua messe.
Leitor – Aos jovens que sentem Teu chamamento.
Todos – Dá-lhes generosidade, Senhor.
Canto
1-Outra vez me vejo só, com meu Deus /Não consigo mais fugir, fugir de mim/ Junto às águas deste mar vou
lutar / Hoje quero me encontrar/Buscar o meu lugar
Vou navegar, nas águas deste mar /Navegar… eu quero me encontrar /Navegar… não posso mais
fugir /Vou procurar, nas águas mais profundas /No mar… feliz eu vou seguir /Só amar, buscar o meu
lugar. Sem dúvidas, sem medo de sonhar!
2- Ó Jesus, com fé eu te seguirei /Só contigo sou feliz, tu és em mim! /Teu espírito de amor criador
Me sustenta no meu sim /Me lança neste mar!
3- Vivo a certeza desta missão /Já não posso desistir, voltar atrás /Mãe Maria, vem tomar minha mão
E me ajuda a ser fiel /Só cristo é luz e paz!
Invocações
L1 – Senhor, cremos em Ti. -Todos – Senhor, cremos em Ti.
L2 – Senhor, esperamos em Ti. – Todos – Senhor, esperamos em Ti.
L3 – Senhor, nós Te amamos. – Todos – Senhor, nós Te amamos.
L4- – Senhor, nós Te adoramos. - Todos – Senhor, nós Te adoramos.
L5- Senhor, damos-Te graças. – Todos – Senhor, damos-Te graças.
L1 – Jesus Cristo, cremos que és o Filho de Deus vivo.

Todos – Jesus Cristo, cremos que és o Filho de Deus vivo.
L2 – Jesus Cristo, cremos que és o Salvador dos homens.
Todos – Jesus Cristo, cremos que és o Salvador dos homens.
L3 – Jesus Cristo. – Todos – Santifica-nos.
L4- – Pelo nosso Bispo, Geraldo – Todos – Ouve-nos Senhor.
L5 – Por aqueles que mais necessitam da Tua graça. – Todos – Ouve-nos Senhor.
L1 – Pelos que andam afastados de Ti. – Todos – Ouve-nos Senhor.
DIR– Senhor Jesus, não deixes de enviar novos sacerdotes, homens e mulheres consagradas à Tua Igreja,
pastores segundo o Teu coração. Eles são os instrumentos da Tua graça e do Teu amor, alimentam a nossa
esperança, robustecem a nossa fé e fortalecem o nosso amor. Não nos deixes sós, Senhor. Envia operários
para a messe; envia pescadores de homens que nos acompanham com as redes da Tua misericórdia. Envia,
te pedimos com humildade e confiança, pastores segundo o teu coração
Todos – Amem.
Canto
Venho, Senhor, me ofertar./ A minha vida consagrar./ quero renovar o meu sim./ que tua vontade se
faça em mim./ Renova, Senhor, minha vocação (bis).
Um consagrado para amar./ Um consagrado pra se doar./ Um amor que tudo suporta./Um amor que não dá
pra improvisar./ Um consagrado para amar./ Um consagrado pra se doar./ Um amor que não busca interesses
seus./ É o mais puro amor./ amor de Deus!
Todos - Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos,numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que
mantenham viva a fé e conservem a grata memória do vosso Filho Jesus pela pregação da sua palavra
e pela administração dos sacramentos com os quais renovais continuamente os vossos fiéis. Dai-nos
santos ministros do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos guardiães da Eucaristia, o sacramento
do supremo dom de Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros da vossa misericórdia, os
quais, através do sacramento da Reconciliação, difundam a alegria do vosso perdão. Fazei, ó Pai, que
a Igreja acolha com alegria as numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho e, dóceis aos seus
ensinamentos, cuide das vocações ao ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os Bispos, os
sacerdotes, os diáconos, as pessoas consagradas e todos os batizados em Cristo para que cumpram
fielmente a sua missão no serviço do Evangelho. Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amem.
Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.
Pai Nosso – Ave Maria – Glória – Canto Final
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 exultemos na Trindade, Eterno Amor.
Ao Deus Uno, e Trino demos a alegria do louvor.
Amém, Amém

CELEBRAÇÃO 11 – PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS
Preparar o espaço celebrativo, com um bonito painel dando destaque à Vocação Sacerdotal.
01. ACOLHIDA
Animador(a) – Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos! Neste domingo, celebramos o memorial da Páscoa
de Cristo que se revela em todas aquelas pessoas e grupos que, no seguimento do Mestre e diante das
provações do dia a dia, têm a força de viver em profunda relação de confiança com o Senhor que vem ao
nosso encontro, nos momentos de necessidades e tribulações.Nossa Igreja dedica o mês de agosto à oração e
à valorização das vocações que o Espírito Santo faz brotar nas comunidades. Hoje, recordamos com carinho
a vocação sacerdotal e em especial, o bispo e os padres de nossa diocese que, com dedicação, levam o Pão
da Palavra e da Eucaristia às nossas comunidades. Alegres e em comunhão com estes nossos irmãos,
cantemos.
02. CANTO INICIAL
O SENHOR ME CHAMOU E EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI”! O SENHOR ME CHAMOU E
EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI, SENHOR”!
1. Para levar a Palavra que faz tudo na vida ser bem melhor; para anunciar novo tempo e viver nova
proposta que vem de Deus.
2. Pra proclamar que o amor é maior, e o novo Reino se faz de irmãos; pra semear novo modo de ser: ir ao
encontro no irmão, no amor.
3. Para plantar a semente da paz num coração que abrigou rancor; para entoar a canção do bem; e entre as
nações ser o seu sinal.
Presidente – Com a certeza que o Ressuscitado está no meio de nós, façamos o sinal que nos reúne como
comunidade cristã. EM NOME DO PAI…
Presidente – O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS…
03. DEUS NOS PERDOA
Presidente – Nós, discípulos como Pedro, queremos seguir Jesus em tudo, mas muitas vezes fraquejamos e
precisamos nos apegar a Ele para nos reerguer e sermos salvos. Pelas vezes que duvidamos da presença e
misericórdia de Deus, peçamos perdão, cantando.
1. Perdoai-me outra vez, Senhor! Novamente eu me fechei, dentro do meu desamor, vossa imagem mutilei.
PERDOAI-ME, SENHOR! NÃO VIVI MINHA VOCAÇÃO. PERDOAI-ME, SENHOR, NÃO
AMEI O MEU IRMÃO.
2. Deveria ser vosso apóstolo, mas pequei por omissão. Eu também me acomodei, fracassei vossa missão.
3. Deveria ser bom discípulo mas calei a minha voz. Camuflando o ideal, sem pregar a vossa paz.
Presidente – Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. AMÉM.
04. ORAÇÃO
Presidente – Deus eterno e misericordioso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um
coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. AMÉM.

Animador(a) – Ouçamos com atenção, a Palavra de Deus que nos dá ânimo na caminhada.
05. LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS (19,9a. 11-13a)
06. SALMO RESPONSORIAL (84)
MOSTRAI-NOS, Ó SENHOR, VOSSA BONDADE, E A VOSSA SALVAÇÃO NOS CONCEDEI! (bis)
- Quero ouvir o que o Senhor irá falar: é a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem,
e a glória habitará em nossa terra.
- A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão; da terra brotará a fidelidade, e a justiça
olhará dos altos céus.
- O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas; a justiça andará na sua frente e
a salvação há de seguir os passos seus.
07. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (bis)
1. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor; eu espero em sua Palavra, hosana, ó Senhor, vem,
me salve!
08. EVANGELHO MT (14,22-33)
09. PARTILHA DA PALAVRA
10. PRECES DA COMUNIDADE
1. Por todos os Pastores de rebanhos e pelos educadores, a fim de que saibam descobrir, socorrer e
orientar as vocações juvenis, rezemos!
Todos: Ouvi-nos Senhor
2. Pelas famílias cristãs, para que saibam enfrentar o sacrifício de doar seu próprio filho e filha a Cristo
e à Igreja, rezemos.
3. Para que toda a Igreja esteja unida em um vínculo mais intenso de caridade para implorar da bondade
do Senhor as vocações conscientes e boas, de que hoje ela tanto precisa, rezemos.
4. Para que o povo cristão compreenda que é seu dever colaborar com a oração constante, para que a
Igreja disponha sempre de sacerdotes, a fim de cumprir a própria missão divina, rezemos.
5. Por todos aqueles que estão empenhados na Pastoral Vocacional, para que sejam fortalecidos pela
graça de Deus, rezemos.
Rezemos pelos Sacerdotes:
Ó Jesus, Bom Pastor, abençoa o bispo e os padres de nossa Diocese. Eles são para nós preciosos canais
de tua graça: multiplica, sem cessar, seus gestos de amor. Eles acolhem teu povo, Senhor, para ouvir e
consolar: não permitas que sofram de solidão. Concede-lhes coragem e sabedoria para defender os
injustiçados. Aumenta, Senhor Jesus, o número de sacerdotes na Tua Igreja: dá-lhes o dom de
ensinar, a alegria de celebrar e o gosto pelas coisas de Deus. Eles precisam também, Senhor, de muita
saúde e boa disposição a fim de seguir praticando o bem. Que eles possam, enfim, colher abundantes
frutos pela generosa entrega da própria vida. Amém.

PAI-NOSSO – AVE-MARIA - GLÓRIA
11. BÊNÇÃO
Presidente
- O Senhor vos abençoe e vos guarde. AMÉM.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a vossa face e vos seja favorável! AMÉM.
- Abençoe-vos o Deus todo poderoso: PAI E FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
- A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. GRAÇAS A
DEUS.

12. CANTO FINAL
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo aumenta mais e mais. És o Senhor da messe,
ouve esta nossa prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja.
1. Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e faltam semeadores porque ninguém foi lá
fora chamar. Falta fé porque não se ouve. Não se ouve porque não se fala e falta esse jeito novo de levar luz
e de profetizar.
2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e animadores pra incentivar o teu
povo a falar. Falta luz porque não se acende. Não se acende porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de
levar luz e falar de Jesus.

CELEBRAÇÃO 12 – ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES RELIGIOSAS
Ornamentar o espaço celebrativo com criatividade e muito carinho, usando flores, folhagens, velas…
Preparar um bonito lugar de destaque para a imagem de Nossa Senhora e fotos dos(as) religiosos(as) da
comunidade.
01. ACOLHIDA
Animador(a) – Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à celebração do Mistério Pascal de Cristo
hoje manifestado de forma especial em Nossa Senhora! Maria é nosso modelo, a mulher fiel que colaborou
com Deus no seu projeto de salvação. Como diz Isabel, ela é “bendita entre as mulheres”, porque concebeu,
gerou e nutriu o Cristo. Maria brilha no céu, assim como brilha aqui na terra como sinal de esperança para
todos nós. Hoje lembramos também as vocações religiosas, dos consagrados(as), que, inspirados pelo
exemplo de nossa Santíssima Mãe, também doam suas vidas a serviço do Reino. Eis, pois, que estamos
reunidos com Maria para proclamar as maravilhas operadas em nós pela morte e ressurreição de Jesus. Com
o coração em festa, cantemos!
02. CANTO INICIAL
DE ALEGRIA VIBREI NO SENHOR, POIS VESTIU-ME COM SUA JUSTIÇA, ADORNOUME
COM JÓIAS BONITAS, COMO ESPOSA DO REI ME ELEVOU.
1. Transborda o meu coração em belos versos ao Rei. Um poema, uma canção, com a língua escreverei. De
todos és o mais belo, a graça desabrochou, em teu semblante, em teus lábios, pra sempre Deus te abençoou.
2. Princesas são tuas damas, a mãe-rainha lá está, toda de ouro adornada à sua direita a pousar. “Escuta, ó
filha, atenção, o rei de ti se encantou, esquece os teus, tua casa, adora o rei, teu Senhor”!
3. “Gente importante, de longe, vem te homenagear!” Eis a princesa tão linda, vestida em ouro a brilhar. Em
meio às damas de honra ao rei vai se apresentar, por entre grande alegria vai no palácio entrar.
Presidente – Reunidos pela Trindade Santa para celebrar o mistério de nossa fé e a glória de nossa
Santíssima Mãe, façamos o sinal que nos une como irmãos, cantando.
Todos – EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM! (bis)
Presidente – Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
Todos – BENDITO, BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO! (bis)
03. DEUS NOS PERDOA
Presidente – A Virgem Maria, elevada à glória do céu, é consolo e esperança para nós, pecadores, que
buscamos o caminho da salvação. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não colocamos nossa vida a
serviço do Reino (pausa).
- Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós.
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.
- Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS.
- Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós.
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS.

Presidente – Deus de amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
AMÉM.
04. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE DE SÃO JOÃO (11,19a;12,1.3-6a.10ab)
05. SALMO RESPONSORIAL (44)
À VOSSA DIREITA SE ENCONTRA A RAINHA, COM VESTE ESPLENDENTE DE OURO DE OFIR.
(bis)
- As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de
ouro de Ofir.
- Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto: “Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o Rei se encante com
vossa beleza!
- Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor! Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam, então, no
palácio real”.
06. CANTO DE ACLAMAÇÃO
07. EVANGELHO LC (1,39-56)
Os versículos 46 a 55 podem ser cantados por uma mulher.
08. PARTILHA DA PALAVRA
09. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente – Pela intercessão amorosa de Maria, elevemos a Deus nossas oração pelos Consagrados(as) de
nossa Igreja.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor…
- Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo…
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor…
1. Ó Santa Mãe de Deus. Ó Virgem da Assunção. Senhora da Glória. Senhora da Saúde.
Todos: ROGAI POR NÓS! (bis)
2. Ó Mãe Auxiliadora. Ó Mãe da Conceição. Senhora de Fátima. Senhora das Graças.
Todos: ROGAI POR NÓS! (bis)
3. Ó Mãe de Guadalupe. Ó Mãe Aparecida. Senhora das Dores. Senhora da Penha.
Todos: ROGAI POR NÓS! (bis)
4. Ó Mãe Medianeira das Graças. Ó Mãe do Perpétuo Socorro. Senhora da Vitória. Senhora Rainha
da Paz.
Todos: ROGAI POR NÓS! (bis)
- Jesus Cristo, ouvi-nos.
Todos: JESUS CRISTO, OUVI-NOS.
- Jesus Cristo, atendei-nos.
Todos: JESUS CRISTO, ATENDEI-NOS.

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador(a) – Deus enviou seu Filho ao mundo para a nossa salvação e quis que Ele nascesse em uma
família humana. Maria, com sua ternura, o acolheu em seu ventre e, juntamente com José, cuidou para que
Jesus crescesse em sabedoria, idade e graça. Deu-lhe alimento e carinho, educou-o com amor e paciência.
Apresentemos ao Senhor todos os religiosos(as) de nossa Igrejal, especialmente os de nossa comunidade, as
suas dificuldades e alegrias, desafios e vitórias e seu compromisso de doação plena pelo Reino.
Enquanto cantamos, os religiosos(as) depositam flores aos pés da imagem de Maria.
Canto
1. Povo de Deus, foi assim: Deus cumpriu a palavra que diz: “Uma virgem irá conceber”, e a visita de Deus
me fez mãe! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a humildade, a confiança total, e
escutar o teu Filho que diz:
SENTA COMIGO À MINHA MESA, NUTRE A ESPERANÇA, REÚNE OS IRMÃOS! PLANTA
MEU REINO, TRANSFORMA A TERRA, MAIS QUE CORAGEM, TENS MINHA MÃE!
2. Povo de Deus, foi assim: nem montanha ou distância qualquer me impediu de servir e sorrir. Visitei com
meu Deus. Fui irmã! Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender desapego, bondade, teu
“sim”, e acolher o teu Filho que diz:
3. Povo de Deus, foi assim: meu menino cresceu e entendeu, que a vontade do Pai conta mais, e a visita foi
Deus quem nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender a justiça, a vontade do Pai, e
entender o teu Filho que diz:
11. ORAÇÃO DO TERÇO – MISTÉRIOS GLORIOSOS NAS INTENÇÕES DAS VOCAÇÕES
RELIGIOSOS(AS)
12. BÊNÇÃO
- O Deus de bondade, que, pelo Filho da Virgem Maria, quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção.
AMÉM.
- Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida.
AMÉM.
- E vós, que vos reunistes hoje para celebrar, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. AMÉM.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: PAI E FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. GRAÇAS A DEUS.
13. CANTO FINAL
MARIA, Ó MÃE CHEIA DE GRAÇA! MARIA PROTEGE OS FILHOS TEUS! MARIA,
MARIA, NÓS QUEREMOS CONTIGO ESTAR NOS CÉUS!
1. Aqui servimos a Igreja do teu Filho, sob o teu Imaculado Coração. Dá-nos a bênção e nós faremos de
nossa vida uma constante oblação.

CELEBRAÇÃO 13 – ORAÇÃO PELOS CATEQUISTAS
Preparar o espaço celebrativo lembrando que o enfoque deve ser dado aos catequistas.

01. ACOLHIDA
Animador(a) – Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos para celebrar o mistério de
nossa fé. Hoje queremos rezar por todos os catequistas que se doam na missão de evangelizar. Na alegria
cantemos.
02. CANTO INICIAL
O SENHOR ME CHAMOU E EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI”! O SENHOR ME CHAMOU E
EU RESPONDI: “EIS-ME AQUI, SENHOR”!
1. Para levar a Palavra que faz tudo na vida ser bem melhor; para anunciar novo tempo e viver nova
proposta que vem de Deus.
2. Pra proclamar que o amor é maior, e o novo Reino se faz de irmãos; pra semear novo modo de ser: ir ao
encontro no irmão, no amor.
3. Para plantar a semente da paz num coração que abrigou rancor; para entoar a canção do bem; e entre as
nações ser o seu sinal.
Presidente – Reunidos pelo amor da Trindade façamos o sinal da nossa fé, cantando.
T.: Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém!
P.: A graça do Cristo, o Amor de Deus Pai, o Espírito Santo co’a gente. Amém!
T.: Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Aleluia! Aleluia! Amém!
03. DEUS NOS PERDOA
Presidente - De coração arrependido e humilde, peçamos perdão a Deus por nossas faltas e omissões.
(pausa) Confessemos os nossos pecados, cantando.
1. Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, atitudes,
omissões… Por minha culpa, tão grande culpa.
SENHOR, PIEDADE! CRISTO, PIEDADE! TEM PIEDADE, Ó SENHOR! (bis)
2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que nos perdoa e nos
sustenta em sua mão por seu amor, tão grande amor.
Presidente – Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. AMÉM.
04. ENTRADA DO LIVRO DA PALAVRA
FAZEI RESSOAR A PALAVRA DE DEUS EM TODO LUGAR! (bis)
1. Na cultura, na história vamos expressar, levando a Palavra de Deus em todo o lugar. Vamos lá!
2. Na cultura popular vamos catequizar, celebrando fé e vida em todo lugar. Vamos lá!
3. O Evangelho é a Palavra que Deus Pai proclamou. Só ele é o caminho, verdade, vida e amor.
Vamos lá!
05. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS (20,7-9)
06. SALMO RESPONSORIAL (62)
A MINH’ALMA TEM SEDE DE VÓS COMO A TERRA SEDENTA, Ó MEU DEUS!

- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco! A minh’alma tem sede de vós, minha
carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água!
- Venho, assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a
vida: e por isso meus lábios vos louvam.
- Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos! A minh’alma será saciada, como em
grande banquete de festa; cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor!
- Para mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto! Minha alma se agarra em vós; com
poder vossa mão me sustenta.
07. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA! ALEGRIA! ALELUIA! ALELUIA! (bis)
1. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o espírito; conheçamos, assim, a esperança à
qual nos chamou, como herança!
07- EVANGELHO MT (16,21-27)
09. PARTILHA DA PALAVRA
10. AÇÃO DE GRAÇAS
Animador(a) – Jesus disse: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga”.
Apresentemos ao altar do Senhor a vida de todos os batizados especialmente os catequistas que com alegria
anunciam a Boa-Nova do Evangelho às crianças, jovens e os adultos em nossas comunidades.
O coordenador(a) da catequese eleva a cruz e os catequistas formam um círculo ao redor enquanto se
canta.
1. Muitas são as vidas, feitas vocação. Hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas feitas vocação.
TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO PARA MUDÁ-LA EM FRUTO E MISSÃO.
TOMA, SENHOR, NOSSA VIDA EM AÇÃO PARA MUDÁ-LA EM MISSÃO.
Rezemos juntos a Oração pelos Catequistas
Ó Jesus, Mestre e Modelo de todo catequista, vós que pregastes por toda parte o Evangelho de Deus,
abençoai nossos catequistas: homens e mulheres que se dispõem a ensinar vossa mensagem de
salvação. Sejam eles mansos e humildes de coração, capazes de acolher, sem excluir ninguém, cada
pessoa que vem à vossa procura. Sejam abertos ao Espírito Santo a fim de comunicar a vossa verdade,
superar as dificuldades da missão recebida e dar testemunho da alegria e gratuidade na vossa Igreja.
Aumentai, Senhor, em nossas comunidades, o número de pessoas dispostas a aplicar os próprios dons
a serviço da catequese. Que estes vossos servidores, Senhor, cultivem profundo amor à vossa Palavra e
busquem, mediante a instrução e oração, novas energias para educar na fé uma multidão de
seguidores do vosso Reino.
AMÉM!
PAI NOSS – AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI...
11. CANTO FINAL
1. Se a missão se faz cansaço, Jesus convida a descansar, e se há ovelhas sem pastor é necessário delas
cuidar.

“DAI-LHES VÓS MESMOS DE COMER” O MEU CORPO QUE SE FAZ PÃO. DIZ JESUS A SEUS
AMIGOS PARTILHAR É VOCAÇÃO! PARTILHAR É VOCAÇÃO!
2. E se a hora vai adiantada e despedir se faz tentação, a nossa fé seja mais forte para servir nossos irmãos.
3. A quem duvida do seu pouco, Jesus pergunta: o que tens? Vai ver! Então responda: Senhor, este pouco
partilhando tu fazes crescer.
4. E se nos sentamos sobre a relva a qual nos conduz o bom Pastor, nossa união expresse sempre o pão de
Deus, sinal de amor.
5. E se ainda hoje nós repetimos aqueles gestos que fez o Senhor, não haverá mais fome e sede nosso
batismo terá seu valor.

CELEBRAÇÃO 14 – ORAÇÃO PELA VOCAÇÃO FAMILIAR
Preparar o ambiente dando destaque à vocação paterna. Preparar na entrada do templo: imagem ou
quadro da Sagrada Família, uma faixa escrita:“Família, Pessoa e Sociedade”.
01. ACOLHIDA
Animador(a) – Queridos irmãos e irmãs, paz e bem a todos vocês que vieram celebrar. Neste dia rezamos
pela vocação paterna. A vocação de todo batizado é ser discípulo missionário de Jesus, a serviço da vida. É
na família, primeira escola da fé, fonte de valores humanos e cívicos que vamos desenvolvendo a nossa
vocação cristã. Rezemos a Deus para que a família brasileira seja reflexo da Sagrada Família de Nazaré.
Felizes por estarmos reunidos na casa do Pai, cantemos.
02. CANTO INICIAL
1. Nossos corações em festa se revestem de louvor, pois, aqui se manifesta à vontade do Senhor, que nos
quer um povo unido a serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação!
CRISTO, MESTRE E SENHOR, POIS, ETERNO É SEU AMOR. NESTA FONTE DE ÁGUA VIVA
SOMOS HOJE SEUS CONVIVAS. (bis)
2. Nós queremos operários mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor, construtores
da justiça empenhados na missão, contra toda injustiça por amor e vocação!
3. Nossa Igreja necessita de mais fibra e mais vigor, e de gente que acredita no chamado do Senhor, que dê
pão a quem tem fome e justiça a quem tem pão, e bendiga o seu nome por amor e vocação!
Presidente – Reunidos pela Santíssima Trindade para celebrarmos os santos mistérios, façamos o sinal de
nossa fé, cantando. (à escolha)
Presidente – A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo,
estejam convosco. BENDITO SEJA DEUS…
03. DEUS NOS PERDOA
Presidente - Sabemos que muitas famílias não vivem de acordo com os preceitos cristãos, os valores morais
não são levados em conta, o que contribui para a desunião no seio da família. Imploremos a misericórdia do
Pai pelas vezes que não contribuímos na promoção da união, do diálogo em nossas famílias (pausa).
Confessemos os nossos pecados. CONFESSO A DEUS…
04. ORAÇÃO
Presidente - Ó Deus da vida, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver.
Acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-nos em tudo e acima de tudo, corramos
ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. AMÉM.
05. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA
O leitor(a) apresenta solenemente o Livro da Palavra e canta.
TUA PALAVRA É LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS SENHOR; LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS
SENHOR, E LUZ, LUZ PARA OS MEU CAMINHO! LÂMPADA PARA OS MEUS PÉS SENHOR, E
LUZ, LUZ PARA O MEU CAMINHO!
06. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS (56,1.6-7)
07. SALMO RESPONSORIAL (66)

QUE AS NAÇÕES VOS GLORIFIQUEM, Ó SENHOR. QUE TODAS AS NAÇÕES VOS
GLORIFIQUEM! (bis)
- Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós! Que na terra se conheça o seu
caminho e a sua salvação por entre os povos.
- Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça; os povos governais com retidão, e
guiais, em toda a terra, as nações.
- Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem! Que o Senhor e nosso Deus
nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra!
08. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (bis)
1. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a Boa Notícia do Reino; e curava seu povo doente de todos os males,
sua gente!
09. EVANGELHO MT(15,21-28)
10. PARTILHA DA PALAVRA
11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador(a) – A Palavra de Deus hoje nos revela que Jesus veio para todos e que o seu grande projeto é
estabelecer a unidade do seu povo. A fé e o amor são condições que nos levam à salvação.Como pais e
cristãos não podemos deixar que o pecado destrua a união de nossas famílias e comunidades. Apresentemos
ao altar do Senhor a vida de todos nós, batizados, e hoje especialmente de nossos pais no compromisso de
viver o amor, o diálogo, o respeito na família, na comunidade e na sociedade.
Enquanto cantamos, oferecer, diante da imagem/quadro da Sagrada Família, fotos e/ou nomes de nossas
família!
É Bom Ter Família
1. É no campo da vida que se esconde um tesouro./
Vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha./
É presente de Deus, é o céu já aqui,/
o amor mora ali e se chama família.
/: Como é bom ter a minha família, como é bom!/
Vale a pena vender tudo o mais para poder comprar./
Esse campo que esconde um tesouro, que é puro dom,/
é meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.:/
2. Até mesmo o céu desejou ser família/
para que a família desejasse ser céu./
Nela se faz a paz no ouvir, no falar,/
e na arte de amar, o amargor vira mel.
3. Na família a mentira não se dá com a verdade,/
e a fidelidade sabe o peso da cruz,/
porque lá há amor, há renúncia e perdão,/
há também oração e o chefe é Jesus

12. PRECES DA COMUNIDADE
Presidente – Rezemos juntos a Oração da Família.
Ó Deus, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. Pai, que és amor e vida, faze que cada
família humana sobre a terra se converta, por meio de Teu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher e
mediante o Espírito Santo, fonte da caridade divina, em verdadeiro santuário da vida e do amor para
as gerações que sempre se renovam. Faze que tua graça guie os pensamentos e as obras dos esposos
para o bem de suas famílias e de todas as famílias do mundo. Faze que as jovens gerações encontrem
na família apoio para sua humanidade e para seu crescimento na verdade e no amor. Faze que o amor
reafirmado pela graça do sacramento do matrimônio, se revele mais forte que qualquer debilidade a
qualquer crise, pelas quais às vezes passam nossas famílias. Faze, finalmente, Te pedimos por
intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que a Igreja, em todas as nações da Terra, possa cumprir
frutiferamente sua missão na família e por meio da família. Tu, que és a vida, a verdade e o amor, na
unidade do Filho e do Espírito Santo. AMÉM.
PAI NOSSO – AVE MARIA – GLÓRIA AO PAI
13. BÊNÇÃO
Presidente
- Pai de amor e de bondade agraciai todos os pais de bênçãos fortalecendo-os na fé, no amor e na missão.
AMÉM.
- Jesus, ajudai todos os filhos a respeitarem seus pais. AMÉM.
- Espírito Santo que vos orienta no caminho a seguir, fortalecei os laços de amor e fidelidade em nossas
famílias. AMÉM.
- Abençoe-vos o Deus que é PAI E FILHO E ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
- Ide em paz manifestando a fé no Salvador e que o Senhor vos acompanhe. GRAÇAS A DEUS.
14. CANTO FINAL
1. Como é bonito viver em uma família, como é bonito viver a vida no amor: o pai, a mãe, os irmãos, a
família; é um projeto de Deus Pai, o Criador.
FAMÍLIA ARQUITETURA DIVINA, FAMILIA UM PROJETO DE DEUS. (bis)
2. Vem Senhor abençoar a nossa família, vem Senhor fortificar a nossa união, que não falte em nosso lar, o
pão de cada dia, que nunca falte a esperança, a paz, o perdão.
3. Que a pureza do amor e a firmeza da fé, conserve a fidelidade: marido e mulher, no alicerce divino dessa
construção, na base firme e segura os filhos crescerão.

CELEBRAÇÃO 15 – ADORAÇÃO EUCARÍSTICA - A CARIDADE ALMA DA MISSÃO
INTRODUÇÃO
Guia: A nossa oração, o nosso diálogo com o Senhor, vai se desenvolver sobre o tema que o Santo Padre
estabeleceu para o dia mundial missionário.: A CARIDADE ALMA DA MISSÃO.
Na origem da nossa existência, tem sempre um apaixonado amor de Deus para cada um(uma) de
nós Ele por nosso amor, não hesitou sacrificar o seu Filho Unigênito para que nos tornássemos Nele uma
única família. Mas a humanidade ainda está muito longe de realizar o sonho de Deus! Ainda há muitos
irmãos que não conhecem Jesus porque ainda não foram tocados pela Palavra e muitos também que não
sabem mais reconhecê-lo. Nesta oração queremos pedir ao Senhor, Pai de todos, que nos faça redescobrir o
profundo sentido missionário da nossa vocação cristã e a graça de um renovado empenho9 como
testemunhas e anunciadoras do Evangelho.
Canto para a exposição
ORAÇÃO INICIAL
TODOS
Concede, Senhor, a todos os homens o desejo e a força autêntica de amar. Ajuda-os a assumir os desafios
do amor.Envia o teu Espírito para que nos ajuda a ler as Escrituras. Cria em nós o silêncio para ouvir a
tua voz. A tua Palavra nos orienta, afim de que possamos experimentar a força da tua ressurreição e
testemunhar aos outros que tu estás vivo no meio de nós como fonte de fraternidade, de justiça e de paz.
Amém.

Primeira parte
A CARIDADE
Escuta da palavra
G. Da eleição do povo, da escolha da parte de Deus, separado, portanto santo, nasce o dever da santidade e o
dever de ajudar os outros a sê-lo. O Sacerdócio universal, portanto que nasce do dom do Batismo e nos
habilita a participar da realidade profética e sacerdotal de Cristo.
Da 1ª Carta de São Pedro. 1Pd. 2,9-10; 5,1-4
Breve pausa de silêncio
REFLEXÃO COMUNITÁRIA
L. O mês de Outubro, mês missionário, nos convida a encontrar-nos juntos no Cenáculo para apresentar ao
Senhor as necessidades da humanidade inteira. Ainda são muitos os irmãos- nos lembra o Santo Padre- que
vivem como se nunca tivessem que morrer ou como se tudo tivesse acabar com a morte; alguns se
comportam achando que o homem seja ó único artífice do próprio destino, como se Deus não existisse,
chegando até negar que haja espaço nesse mundo para ele. No entanto aqueles que ainda não ouviram o
anuncio do Evangelho estão em continuo aumento. Também eles tem o direito de saber que são filhos do
Deus Amor. O tema da jornada missionária desse ano :” Caridade, alma da missão”nos remete ao coração da
nossa fé. “ A missão, diz o Papa na sua mensagem- se não brotar de um profundo ato de amor divino,
reduze-se a uma mera atividade filantrópica e social.

Santa Teresa padroeira das missões, o havia com prendido muito bem quando disse: “ compreendi que
somente o amor impulsiona os membros da Igreja e que, apagado esse amor, os apóstolos não teriam mais
anunciado o Evangelho, os mártires não teriam mais derramado seu sangue...a minha vocação é o amor”..
O verdadeiro protagonista da missão é o Espírito Santo. É Ele que alimenta em nós a paixão por Deus e
pelos irmãos.
Pausa de silêncio para a interiorização e a oração pessoal.

Segunda Parte
ALMA DA MISSÃO
Guia: “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” (Gv. 13, 34 ) Quem fez a experiência do amor de
Deus, não pode fechar-se em si mesma, mas deve gritar ao mundo inteiro a boa nova. De qualquer maneira
encarna o mesmo amor de Deus e se torna uma extraordinária fonte de energia espiritual capaz de mudar os
acontecimentos.
Do Evangelho de São João: 13,34-35
«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns
aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros.
Pausa de silêncio
REFLEXÃO COMUNITÁRIA
L. “Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que Nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna.”(Gv.3,16).
Com a centralidade do amor, a fé cristã acolheu aquilo que era o núcleo da fé de Israel... O Israelita crente,
portanto, reza todos os dias com as palavras do livro do Dt nas quais ele sabe que ali está o centro da sua
existência.
“Ouve, ó Israel: Javé nosso Deus é o único Javé. Portanto, amarás a Javé teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com toda a tua força.” (Deut.6,4-5). Jesus, uniu, fazendo um único preceito, o
mandamento do amor a Deus com aquele do amor ao próximo, contido no livro do Levítico: “Amará o teu
próximo como a ti mesmo. Visto que Deus nos amou primeiro, agora o amor não é mais somente um
mandamento, mas é a resposta ao dom do amor r, com o qual Deus vem ao nosso encontro. (Deus é
Caridade)
“Quando nos sentimos profundamente amados, não se podemos participar do mistério de amor que se doa,
permanecendo a olhar de longe. Precisamos deixar-nos envolver pelas chamas que queimam o holocausto e
tornar-nos, nós também amor. (Giovanni Paolo II - Congresso Mondiale V.C. 2004)
Silêncio de adoração
ORAÇÃO PELOS BONS OPERÁRIOS (DE JOELHOS)

G. Façamos nossa a oração de uma missionária que compreendeu muito bem que o amor de Deus
corresponde ao amor do próximo: M. Teresa di Calcutá.
Oração a coros alternados

S. Senhor, quando estou com fome, mande alguém para que possa saciá-lo
Quando estou com sede mande alguém que possa disseta-lo.
Ass. Quando estou com frio, mande alguém que possa aquecê-lo
Quando estou triste mande alguém que possa consolá-lo
S. Quando sou pobre, mande alguém mais pobre do que eu..
Quando não tenho tempo, mande alguém que possa escutá-lo
Ass. Quando me sinto incompreendido mande alguém que eu possa abraçá-lo
Quando me sinto desanimado mande alguém que possa encorajá-lo.e.
S. Quando sou humilhado mande alguém para louvá-lo
Quando não me sinto amado mande alguém para amá-lo..
CANTO FINAL

