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“Virão do oriente e do ocidente, e tomarão lugar
à mesa no Reino de Deus”
Mês das Vocações

DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Recebemos do Senhor o conselho
de nos esforçarmos para entrar no Reino,
praticando a justiça do seu Evangelho.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, que se
manifesta em todas as pessoas e grupos que
lutam pela justiça no mundo. Inclina, Senhor,
o teu ouvido e escuta-me. Salva, meu Deus,
o servo que confia em ti. Tem compaixão
de mim, clamo por ti o dia inteiro.

05. PERDÃO
Dir.: Peçamos a conversão do coração,
fonte de reconciliação e comunhão com
Deus e com os irmãos e irmãs, cantando:
161 (cd 3) / 175 (cd 3).
Dir.: Deus de misericórdia, tem piedade
de nós, perdoa-nos e conduze-nos à vida
eterna. Amém.
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com
o Espírito Santo, cantando: 193 (cd 12)
/ 202 (cd 3)

03. CANTO DE ABERTURA: 46 / 87 (cd 4)

07. ORAÇÃO

04. SAUDAÇÃO INICIAL

Oremos (pausa): O’ Deus, uni nossos corações, fazendo-nos vosso povo, que vive
em comunidade. Que nossa vida no mundo, envolvida por tantas coisas, não se
desvie da vossa Palavra. Conservai-nos
no caminho do amor aos mandamentos,
da esperança nas promessas que vosso
amor nos ditou e nos levará ao céu. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

3. Senhor, cumula de bênçãos todos aqueles que estão cansados, enfraquecidos e
abandonados em nossa sociedade.

DEUS NOS FALA

Dir.: Senhor, despertai nossas consciências, para que estejam prontas a acolher o
vosso convite, e fortificai nossa vontade,
para que saibamos aceitar as renúncias necessárias para entrar no Reino. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

08. PRIMEIRA LEITURA: Is 66,18-21
09. SALMO RESPONSORIAL: 116 (117)
Proclamai o evangelho a toda criatura!
Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes,
povos todos, festejai-o!

16. PARTILHA DOS DONS: 514 (cd20) /
523 (cd20)

Pois comprovado é seu amor para conosco,
para sempre Ele é fiel!

17. LOUVAÇÃO (cd18)

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 12,5-7.11-13
11. EVANGELHO: Lc 13,22-30

Dir.: Irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor
porque Ele é bom!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 396 (cd11)
- Aleluia + Antífona

TODOS: Eterno é seu amor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Louvemos a Deus porque Ele nos
amou primeiro!

14. PROFISSÃO DE FÉ
TODOS: Eterno é seu amor!

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Por todas as maravilhas de Deus em
favor do seu povo, bendigamos ao Senhor!

Dir.: Irmãos e irmãs, Deus é Pai de todos
os homens e quer que todos participem
da mesa da salvação. Dirijamo-nos a Ele
com confiança.

TODOS: Graças a Deus!

Senhor, escuta a nossa prece.

Para nós é um prazer
bendizer-te, o’ Senhor,
celebrar o teu amor
por Jesus, teu bem-querer!

1. Senhor, orienta a sua Igreja para que ela
expanda sua obra missionária e conduza
todos os povos e culturas a Cristo.

Te louvamos, o’ Senhor,
pela nossa humana história,
que revela tua glória,
teu poder libertador. (bis)

2. Olha, Senhor, pelos órgãos internacionais, para que busquem por todos os
meios a justiça e se ponham a serviço das
nações mais fracas e pobres.
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21.ORAÇÃO

Pois aqui estão teus filhos!
Como Pai, tu nos convocas
e a servir tu nos colocas
numa Igreja de partilha!

Oremos (pausa): O’ Deus, que este encontro celebrativo, semente de amor,
conserve toda sua força, caindo dentro
de nós. E nós estaremos no mundo fazendo uma nova história, um mundo feito
de irmãos e irmãs, buscando agradar a
Deus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

E agora, o’ Senhor,
sobre nós e nossa mesa,
tua luz e fortaleza,
manda o Espírito de amor!
Bem unidos em Jesus,
um só corpo nós seremos,
nossa vida oferecemos
como Ele fez na cruz!

DEUS NOS ENVIA

Teu Espírito congregue
tudo quanto está disperso;
tua Igreja em vida e verso
o teu Reino manifeste!

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Ouve, o’ Deus, nossa oração
pela humanidade inteira,
que nos livres da cegueira
da injustiça e da opressão.

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Esforçai-vos para entrar pela porta
estreita. Praticai a justiça do Reino. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.

Também vamos recordar
nesta santa irmandade
quem já está na eternidade
tua face a contemplar.

TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO FINAL: 790, 771 (cd5)

E um dia com teus santos,
com Maria, mãe de Cristo,
com prazer jamais previsto,
entoaremos nossos cantos!

25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: 2Cor 10,17-11,2/ Sl 148 /
Mt 13,44-46
3ª-feira: Ap 21,9b-14 / Sl 144(145) /
Jo 1,45-51
4ª-feira: 2Ts 3,6-10.16-18 / Sl 127(128)
/ Mt 23,27-32
5ª-feira: 1Cor 1,1-9/ Sl 144(145) /
Mt 24,42-51
6ª-feira: 1Cor 1,17-25 / Sl 32(33) /
Mt 25,1-13
Sábado: 1Cor 1,26-31/ Sl 32(33) /
Mt 25,14-30

Finalmente, a nossa boca,
inspirada por teu Filho,
e, seguindo o seu ensino,
o teu santo nome invoca:
18. PAI-NOSSO
19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 605 e 608 (cd12)
20. COMUNHÃO: 265 (cd8) / 645 (cd14)
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DIACONATO PERMANENTE
ORIENTAÇÕES
• Tanto quem preside quanto toda
a equipe de celebração acolhem e
saúdam afetuosamente as pessoas
à porta de entrada, criando um clima
alegre de convivência.
• No início, cantar um refrão meditativo: “O nosso olhar se dirige a
Jesus, o nosso olhar se mantém
no Senhor”.
• Após o ensaio dos cantos, fazer
um tempo de silêncio para que a
assembleia entre de “coração” na
ação celebrativa.
• Não se esquecer de apresentar e
acolher, com carinho, as pessoas
visitantes e as que estão vindo, pela
primeira vez, à celebração.
• No final da celebração, é importante que toda a equipe que animou
a celebração, incluindo o presidente,
esteja na porta de saída para fazer
uma despedida mais humana, pessoal e fraterna das pessoas.

É uma das vocações mais antigas que,
com o passar dos tempos, foi esquecida
na igreja. Foi restaurado pelo Papa Paulo
VI após o 2º Concílio Vaticano, em junho
de 1967.
Os diáconos são homens casados ou
celibatários, chamados para seguir ao
Cristo servidor, exercendo o ministério da
caridade, palavra e liturgia, dirigir, em nome
do bispo ou do pároco, as comunidades
cristãs, além de promover e sustentar o
ministério laical.
No Brasil há, aproximadamente, 1.600
diáconos, um número ainda insuficiente
para atender às quase dez mil paróquias.
Em nossa arquidiocese, desde 2007, existe
uma escola que prepara candidatos a essa
vocação.
Rezemos para que essa vocação seja refletida e restaurada em todas as dioceses
de nosso país, para somar com os outros
ministérios que enriquecem o trabalho de
evangelização do nosso povo.
Carlos José Fernandes
Postulante a Diácono Permanente
Escola Diaconal São Lourenço
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