AGOSTO: MÊS VOCACIONAL
Vocação, dom do Amor de Deus
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM
4ª semana: VOCAÇÃO PARA OS MINISTÉRIOS E SERVIÇOS NA COMUNIDADE
MOTIVAÇÃO INICIAL
Caríssimos irmãos e irmãs! Nesta celebração queremos trazer presente a
vocação leiga na Igreja. O projeto de Jesus é exigente, por isso suas palavras nem
sempre são fácies de serem aceitas. Todos nós somos chamados a ser discípulo e
discípula de Jesus Cristo; não há restrições, mas a radicalidade do caminho do
discipulado permanece.
Peçamos ao Senhor da vida que nos ajude a assumir com amor, alegria e
responsabilidade nossa vocação leiga de discípulos missionários no ambiente em
que vivemos.

LITURGIA DA PALAVRA: Js 24, 1-2a.15-17.18b
Sl 33 (34)
Ef 5, 21-32
Jo 6, 60-69

PISTAS HOMILÉTICAS
Optar por Jesus Cristo não foi tarefa fácil ontem, e não o é hoje. Exige que
rompamos com velhos costumes, com velhas crenças, com nosso jeitinho de fazer
as coisas. É necessário um caminho de discernimento, de um encontro pessoal e
autêntico com Jesus, que nos aponta o caminho e nos ensina como seguir, sem
exceções. Jesus nos convida ao discipulado, mas nos deixa claro que o caminho
não é fácil e nos deixa livres para ir aonde quisermos, não nos quer ao seu lado a
contragosto, mas sim como geradores (as) de vida. Hoje dia do leigo (a) rezemos
para que os leigos (as) de nossa Igreja percebam a beleza de sua vocação e a
assumam em toda sua dignidade.3

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Pr.: Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica, assumindo com
fidelidade o chamado que Deus faz. Peçamos com fé:
Ass.: Animai, Senhor, os ministérios em vossa Igreja.
1. Deus de amor, despertai mais vocações leigas em vossa Igreja, para que o vosso projeto
de vida seja anunciado a todos os irmãos e irmãs, a fim de que tenhamos uma sociedade
mais justa e fraterna. Rezemos:
2. Deus de bondade, abri nossos corações a vossos ensinamentos, para que optemos por
passar pela porta estreita, para que em vós encontremos a plenitude da vida. Rezemos:
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3. Pelos catequistas, para que vivam e transmitam com alegria às crianças, aos adolescentes
e aos jovens as verdades da fé, rezemos:
4. Pelas lideranças de nossa comunidade, para que sejam modelos de alegria e dedicação na
missão a eles confiada, rezemos:
5. Pelos leigos e leigas consagrados, para que sejam sal da terra e luz do mundo, rezemos:
Pr.: Concedei-nos, Senhor, a graça de imitarmos sempre mais a Cristo, para um dia
participarmos da sua glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Junto com o pão e o vinho, algumas lideranças levam símbolos que representem as
pastorais e movimentos da comunidade.

ORAÇAO PELAS VOCAÇÕES (Antes da Bênção Final)
No final desta Santa Missa, em que rezamos pelas vocações leigas, 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 PELOS CRISTÃOS LEIGOS, páginas 896 a 897 do MISSAL
ROMANO).

