AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Vocação, dom do amor de Deus
19º DOMINGO DO TEMPO COMUM
2ª semana: VOCAÇÃO PARA A VIDA EM FAMÍLIA E DIA DOS PAIS
MOTIVAÇÃO INICIAL
Irmãos e irmãs, iniciamos hoje a Semana Nacional da Família. Nesta
celebração vamos agradecer ao Senhor por todo carinho, atenção e doação dos
pais que conduzem seus filhos e filhas no caminho da justiça e da fraternidade.
Neste domingo, rezemos, de modo particular, pelas vocações à vida familiar,
onde o anúncio da Palavra se torna vida.

LITURGIA DA PALAVRA: Antes da proclamação das leituras, uma família leva em
procissão o Lecionário (ou a Bíblia), enquanto se canta. Onde for possível, o pai
proclama a 1ª leitura, o(a) filho(a) canta ou proclama o Salmo, e a mãe proclama a
2ª leitura.
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PISTAS HOMILÉTICAS
As leituras de hoje nos mostram que Deus não desampara seus filhos e
filhas, mas alimenta-os sustenta-os na caminhada. O Pai envia seu próprio Filho,
que oferece sua vida para que o mundo seja salvo. O encontro com Jesus é
preparado pelo próprio Pai. Este encontro nos convida a deixar de lado nossas
lamentações e olhar além, ir ao encontro da vida. Para aqueles que n`Ele acreditam
garante a vida eterna. O caminho dos discípulos, das discípulas de Jesus não é fácil,
mas se torna possível, pois somos alimentados com o pão da vida, o próprio Cristo
Jesus. Hoje dia dos pais rezemos para que as nossas famílias se tornem
verdadeiros celeiros de vocações.2

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Pr.: Oremos, irmãos e irmãs, a Cristo nosso Senhor, que se dignou assumir nossa
humanidade, e digamos, com alegria:
Ass.: Suscitai, Senhor, em nossas famílias, santas vocações!
1. Por todas as nossas famílias, para que conheçam cada vez mais nosso Mestre,
Jesus Cristo, e pratiquem, com autenticidade, o mandamento do Amor, rezemos:
2. Por todos os pais, para que eduquem seus filhos na fé, dando testemunho de
fidelidade e doação, rezemos:
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3. Pelas crianças, adolescentes e jovens, para que perseverem no caminho do bem
e da honestidade, rezemos:
4. Para que nossas famílias sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e
perseverantes na oração,rezemos:
5. Para que surjam, em nossas famílias, pessoas dispostas a entregarem sua vida
ao serviço do Reino, rezemos:
Pr.: Pai Santo, que vos dignastes escolher para Vosso Filho uma família na terra,
concedei-nosa graça de permanecermos na unidade da fé. Por Jesus Cristo, nosso
Senhor.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Uma família leva para o altar o pão e o vinho.

ORAÇAO PELAS VOCAÇÕES (Antes da Bênção Final)
No final desta Santa Missa em que rezamos pelas Famílias, 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 FAMÍLIAS, nas páginas 934 e 935 do MISSAL
ROMANO.).

