AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Vocação, dom do amor de Deus
18º DOMINGO DO TEMPO COMUM
1ª semana: VOCAÇÃO PARA O MINISTÉRIO ORDENADO: DIÁCONOS, PADRES
E BISPOS
MOTIVAÇÃO INICIAL
Queridos irmãos e irmãs!Sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno,
em que nos reunimos para celebrar a nossa fé no Cristo Ressuscitado. Neste
domingo, por meio de sua Palavra, Jesus nos convida a ir ao seu encontro, pois
quem vem a ele não terá mais fome e quem crê nele nunca mais terá sede (Jo 6,
35).
O mês de agosto é, na Igreja do Brasil, um tempo forte dedicado à oração
pelas vocações. “Vocação, dom do amor de Deus” é o tema deste ano para o mês
vocacional, s rado a e sa em do a a e o V ara o
D a u d a de
Oração pelas vocações. Neste primeiro domingo, lembramos os ministérios
ordenados: bispos, padres e diáconos. Rezemos pelos ordenados de nossa Igreja
Arquidiocesana e para que os jovens despertem para este ordenado.

LITURGIA DA PALAVRA: Ex 16, 2-4. 12-15
Sl 77 (78)
Ef 4, 17.20-24
Jo 6, 24-35

PISTAS HOMILÉTICAS
A multidão vai ao encontro de Jesus e este a questiona as suas motivações.
Em nosso dia-a-dia, como a multidão, buscamos respostas imediatas aos nossos
anseios e necessidades. O maná do deserto e o pão que Jesus distribui matam a
fome apenas na hora, são sinais que nos apontam para o verdadeiro alimento que o
Pai nos oferece: O Filho do Homem. Para recebermos este verdadeiro alimento
somos chamados a crer em Cristo Jesus o pão vivo descido do céu. Alimentados do
pão da vida devemos contribuir como aqueles que nada têm. Celebramos o dia dos
ministros ordenados: padres, bispos e diáconos. Rezemos para que não nos falte o
pão da palavra e o pão da eucaristia.1
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Pr.: Irmãos e irmãs, oremos ao Bom Pastor para que dê pastores santos à Igreja e
nos guie nos caminhos da verdade, dizendo:
Ass.: Santificai, Senhor, os operários da vossa messe!
1. Pelo papa, bispos e padres, para que conduzam o povo de Deus com sabedoria e
zelo pastoral, rezemos:
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2. Por todos os diáconos, a fim de que deem testemunho de serviço generoso junto
às comunidades cristãs, rezemos:
3. Pelos seminaristas, que sentem a vocação ao sacerdócio, para que se preparem
seriamente para a missão que pretendem assumir, rezemos:
4. Pelas pessoas que ajudam, com generosidade, na manutenção dos seminários,
rezemos:
5. Por todos os jovens que sentem o chamado ao ministério ordenado, para que,
com coragem, assumam a vocação a eles confiada, rezemos:
Pr.: Deus de misericórdia, ouvi com bondade a súplica de vossos filhos e filhas, e
concedei-lhes bons pastores para conduzir a vossa Igreja. Por Jesus Cristo, Nosso
Senhor.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Junto com o pão e o vinho, membros da comunidade apresentam alguns símbolos
do ministério ordenado (o cálice e a patena, a estola sacerdotal e/ou diaconal, a foto
do pároco).

ORAÇAO PELAS VOCAÇÕES (Antes da Bênção Final)
No final desta Santa Missa em que rezamos pelas Vocações ao Ministério
Ordenado, rezemos com muita confiança a oração pelas vocações:
Jesus, mestre divino,
que chamastes apóstolos a vos seguirem,
continuai a passar
pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias,
pelas nossas escolas,
e continuai a repetir o convite
a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas.
Dai força para que vos sejam fiéis
na missão de apóstolos leigos,
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas,
para o bem do Povo de Deus
e de toda a humanidade.
Amém.
(Paulo VI)

(Durante as missas feriais desta semana sugerimos que a comunidade celebre a
MISSA PRÓPRIA PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS,nas páginas 892 e 893 do
MISSAL ROMANO).

