AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Vocação, dom do Amor de Deus
SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
3ª semana: VOCAÇÃO PARA A VIDA CONSAGRADA: RELIGOSOS(AS) E
CONSAGRADOS(AS) SECULARES
MOTIVAÇÃO INICIAL
Amados irmãos e irmãs! Celebramos com grande alegria a Solenidade da Assunção
de Nossa Senhora, reconhecendo as maravilhas que o Senhor operou na vida de sua
humilde serva. Chamada a colaborar no plano de Deus e na história de nossa salvação, Maria
tornou-se exemplo de serviço a Deus e aos irmãos e irmãs. Lembramos hoje, de modo
particular, as vocações à vida religiosa, dos irmãos e irmãs consagrados, que doam suas
vidas a serviço do Reino, testemunhando Jesus Cristo como discípulas e discípulos
missionários.

LITURGIA DA PALAVRA: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab;
Sl 44(45)
1Cor 15, 20-27a
Lc 1,39-56
PISTAS HOMILÉTICAS
- Maria é bem-aventurada porque acreditou na Palavra do Senhor. Por ter-se
deixado mover pela força da Palavra, tornou-se modelo de discipulado, de
consagração.
- A Mãe do Senhor reconhece as maravilhas que Deus operou em sua vida. Ela é
feliz porque assumiu sua verdadeira vocação; a alegria é sinal autêntico de vocação
acertada.
- Maria foi obediente até o fim. Deus olhou para a humildade de sua serva, que se
conservou pobre e humilde. Sua virgindade é sinal de fidelidade a Deus e de
santidade.
- O encontro de Maria com Isabel nos mostra um pouco do que deve ser um
encontro de verdadeiro amor entre as pessoas.
ORAÇÃO DOS FIÉIS
Pr.: Irmãos e irmãs, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria,
chegue até Deus, por intercessão da Virgem Cheia de Graça, a nossa oração unânime, e
digamos:
Ass.: Por intercessão de Maria assunta aos céus, escutai, Senhor, a nossa oração.
1. Por todos os religiosos e religiosas, para que renovem sempre seus compromissos
assumidos na fé, sendo fiéis a suas missões, rezemos:
2. Pelas Congregações e Institutos religiosos do mundo inteiro e de nossa Arquidiocese, para
que Deus lhes dê muitas vocações, rezemos:
3. Pelas virgens consagradas ao Senhor, para que na fidelidade a Jesus Cristo sejam alegres,
disponíveis e humildes, rezemos:

4. Pelas jovens e pelos jovens que o Senhor chama a segui-lo em pobreza, obediência e
castidade, para sejam santos e santas, rezemos:
5. Pelos monges e monjas que, no silêncio dos mosteiros, se entregam à contemplação e ao
louvor, para que sejam sinal do Reino de Deus, rezemos:
(Se houver religiosos(as) na comunidade ou paróquia)
6. Pelos consagrados e consagradas que servem nossa comunidade (citar nome dos
religiosos(as) ou congregação), para que, como Maria, anunciem a Palavra que gera vida,
rezemos:
Pr.: Deus Eterno e Onipotente, guardai com amor aqueles e aquelas que chamastes e
multiplicai o número dos religiosos e religiosas, para que aumente a santidade na vossa Igreja.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Onde for possível, religiosos(as) podem levar as oferendas.Levar cartolinas com o
nome de religiosos e religiosas que servem ou serviram a comunidade.
ORAÇAO PELAS VOCAÇÕES (Antes da Bênção Final)
No final desta Santa Missa em que celebramos a solenidade da Assunção de Nossa
Senhora e rezamos pelas vocações religiosas, 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 RELIGIOSAS nas páginas 894 a 896 do
MISSAL ROMANO).

