
 



1° Encontro 

 

Mantra: Aquele que vos chamou, Aquele que vos chamou, É fiel, é fiel. 

Fiel é Aquele que vos chamou.  

Oração inicial 

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

D: Sejam todos bem-vindos e acolhidos em nome da Trindade 

Santa. 

T: Bendito Seja Deus que no reuniu no amor de Cristo!  

D: Cada domingo do mês de agosto é dedicado à celebração de 
uma vocação específica: sacerdócio e os ministérios ordenados; 
família; vida consagrada; e a vocação dos cristãos leigos, aqueles 
que dedicam suas vidas para os serviços pastorais e missionários. 
Esta primeira semana é dedicada aos ministérios ordenados, às 
vocações dos diáconos, presbíteros e bispos que têm a missão de 
servir a comunidade, a exemplo de Jesus, Bom Pastor. 

 

Texto Bíblico: Lc 4, 14-22 

 

Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia, com a força do 

Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele 

ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade 

de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na 

sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o 

livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em 

que está escrito: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 

me consagrou com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres; 

enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a 



recuperação da vista; para libertar os oprimidos e para proclamar 

um ano da graça do Senhor”. Depois fechou o livro, entregou-o ao 

ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham 

os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: “Hoje se cumpriu 

esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir”. Todos davam 

testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de 

encanto que saíam da sua boca. 

Presidente: Palavra da Salvação!  

Todos: Gloria a Vós, Senhor! 

 

Reflexão  

Leitor 1: Uma das marcas do evangelista Lucas é a ação do 

Espírito Santo, que confirma e anima Jesus em sua missão. Ungido 

pelo Pai, o Filho é Mestre e, por isso, ensina nas sinagogas e o 

povo o elogia pela docilidade de suas palavras. Parece que o 

Evangelista quer mostrar que o Messias possui segurança e 

totalidade daquilo que é, pois isso o coloca na sua terra de origem, 

junto aos seus conterrâneos. Demonstrando assim que somente 

aquele que tem consciência de si, de suas origens, é capaz de 

reconhecer a sua missão. Uma missão que brota de uma realidade 

concreta, como toda vocação, que é semente lançada ao chão e 

convidada a dar frutos.  

Leitor 2: A missão de Jesus como de todo vocacionado é dar frutos 

no solo onde foi plantado. Esse é o lugar no qual o vocacionado, 

movido pelo Espírito, é ungido para “anunciar a Boa Nova aos 

pobres, proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a 

recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano da 

graça do Senhor” (Lc 4, 18-19).  

Leitor 1: Os pobres, as viúvas e os órfãos fazem parte do grupo 

preferido pelo Senhor, não porquê podem ofertar mais, mas sim por 



precisarem mais. O vocacionado deve sempre amar os que mais 

necessitam do amor. Esse sentimento deve levar em consideração 

sempre a necessidade e não as condições de reciprocidade. Aos 

olhos de Deus o mais amado é sempre o mais necessitado do 

amor.  

Leitor 2: O vocacionado, ungido por Deus, deve sempre proclamar 

a libertação no interior das veredas da misericórdia de um Deus 

amoroso. Ao lembrar-se de sua missão libertadora, o vocacionado é 

convidado a rejeitar em seus discursos e gestos atitudes de 

opressão, moralismos, preconceitos ou qualquer outra atitude que é 

contrária à promoção da liberdade humana oferecida por Deus. 

(Cf.5, 1)  

Leitor 2: O vocacionado possui a missão de fazer com que os 

outros enxerguem o caminho proposto por Jesus. As cegueiras do 

egoísmo, do pecado e da indiferença têm feito muitos caminharem 

na escuridão das relações humanas. A cura dessas cegueiras é 

condição basilar para uma conversão ao outro e a Deus.  

Leitor 1: A urgência do anúncio do Reino de Deus faz com que seja 

necessário que isso aconteça sempre no hoje. Enquanto houver 

rebanho há necessidade de pastores. Homens de fé, que anunciam 

o amor de Deus como poesia, que saibam curar as ovelhas feridas, 

que saibam amar de acordo com as necessidades do amor. Em 

cada paróquia que há um vocacionado que dessa forma conduz o 

povo a Deus pode-se repetir como ladainha: “Hoje se cumpriu essa 

passagem da Escritura” (Lc 4, 21).  

 

Preces  

D: Confiantes no Senhor que nos ama e escuta nossa oração, 

rezemos: 

 

1)  Abençoai, Senhor, o Santo Padre o Papa Francisco, o nosso 

bispo Edson José Oriolo e presbíteros da vossa Igreja. Sustentai 



suas vidas entregues ao serviço do povo de Deus. Que se 

santifiquem cada vez mais na pregação da Palavra, no pastoreio 

dos fiéis e na celebração do culto divino. 

T- Senhor, escutai a nossa prece. 

 

2) Abençoai, Senhor, os nossos seminaristas. Dai-lhes 

perseverança e coragem no seu caminho de discernimento e 

preparação para o ministério sacerdotal. Que possam, movidos por 

vossa Palavra, dar uma autêntica resposta de amor a vós e ao Povo 

de Deus. 

 

 

3) Iluminai, Senhor, o ministério dos Formadores dos nossos 

Seminários. Que eles consigam proporcionar um verdadeiro 

ambiente de encontro com vosso Filho, Sumo e Eterno Sacerdote. 

Concedei-lhes vossa luz para que contribuam eficazmente no 

discernimento e formação de nossos jovens. 

 

4) Iluminai, Senhor, esta comunidade, para que se conscientize da 

importância da Pastoral Vocacional. Que ela se dedique a promover 

uma cultura vocacional em todos os ambientes, auxiliando os 

jovens a procurar, discernir e perseverar no chamado de Deus para 

suas vidas. 

 

Oração Vocacional  

T: Mestre Divino, que nos incentiva a pedir operários para Messe, 

concedei-nos o dom de famílias, comunidades e escolas que rezem 

pelas vocações e sejam celeiros novas vocações para a Igreja. O 

Jesus despertai em nossos jovens, o desejo de seguir a Ti, dai-lhes 

a vontade de renunciar aos próprios interesses para abraçar a Sua 

Vontade e dedicar-se ao vosso serviço, que possam ter coragem, 

perseverança, fidelidade e paciência de se colocarem em Espírito 



de abertura para responderem ao teu chamado. Suscitai entre nós, 

sacerdotes, religiosos e religiosas que testemunhem a alegria da 

doação e da fraternidade, que amem a Eucaristia, a Virgem Maria 

para que possam inspirar nossos jovens a fazerem escolhas 

conscientes e sem medo por amor ao Reino e por amor aos mais 

pobres. Fortalecei os que foram chamados: bispos, sacerdotes, 

religiosos, religiosas e leigos e daí lhes perseverança, coragem 

para desempenharem com amor e fidelidade a sua missão na 

Igreja. Ó Mãe e Rainha das vocações, abençoai os jovens para que 

respondam sim ao seu chamado e intercedei por todos eles para 

que tenham forças e coragem de correr riscos por amor a Teu filho 

Cristo Jesus. Amém. 

 

Conclusão 

 

Pai-Nosso/ Ave-Maria. 

 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à 

vida eterna. Amém!  

Bendigamos ao Senhor! Demos Graças a Deus. 

 

 

Canto Final  

 

Vou Cantar teu amor                                                                                              

Pe. Fábio de Melo 

 

Vou cantar teu amor 
Ser no mundo um farol 
Eis-me aqui, senhor 
Vem abrir as janelas do meu coração 



E então falarei imitando tua voz 
Creio em ti, Senhor 
Nas pegadas deixadas por ti 
Vou andar 

Vou falar do teu coração 
Com ternura nas mãos e na voz 
Proclamar que a vida é bem mais 
Do que aquilo que o mundo ensina 
E cantar 

Cantar um canto ensinado por Deus 
Com poesia ensinar nossa fé 
Plantar o chão, cultivar o amor 
Como poetas que querem sonhar 

Pra realizar o que o mestre ensinou 
Viemos cear, restaurar o coração 
Fonte de vida no altar a brotar 
A nos alimentar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° Encontro 

 

Mantra: Eis-me aqui, ó Deus! Eis-me aqui, ó Deus! Para fazer 

a tua vontade: eis-me aqui, ó Deus! 

 

Oração Inicial 

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

D: Sejam todos bem-vindos e acolhidos em nome da Trindade 

Santa. 

T: Bendito Seja Deus que no reuniu no amor de Cristo!  

 

D: Na segunda semana do mês de agosto, Mês Vocacional, 

voltamos o nosso olhar para a vocação familiar. É no seio da família 

que nascem as vocações. A família é uma vocação! “E como 

vocação, a vida em família é também um instrumento de 

santificação, onde os esposos devem zelar pelo bom 

relacionamento entre ambos, além de se dedicarem aos cuidados 

com os filhos, educando-nos na vida cristã” (Papa Francisco). 

Todos, homens e mulheres, têm uma missão a ser cumprida ao 

longo da vida, que está ligada à vontade de Deus. Na família, isso 

não é diferente. Para aqueles que são chamados ao matrimônio, 

esta missão consiste em edificar um santuário para Deus. 

Texto bíblico: Josué 24, 14-15  

 

D: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e 

fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e 

no Egito, e servi o Senhor. Porém se vos desagrada servir o 

Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir: se aos deuses, a 



quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos 

amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, eu e minha 

casa serviremos o Senhor. 

 

D:Palavra do Senhor.  

T: Graças a Deus. 

 

Reflexão 

D: Façamos um instante de silêncio para que o texto que acabamos 

de ouvir chegue ao nosso coração.  

 

Leitor 1: Josué é para nós o referencial de um chefe de família. Ele 

pegou a sua família nessa terra onde ele agora foi habitar, a terra 

onde o povo de Deus foi viver, e sabia que, naquela terra, havia 

deuses pagãos, deuses da Mesopotâmia e assim por diante. Mas 

ele disse: “Não serviremos a esses deuses, não assumiremos as 

práticas que eles fazem. Eu e toda a minha família serviremos ao 

Senhor”.  

Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. 

 

Leitor 2: A questão é para cada um de nós: a quem nós 

serviremos? A quem consagraremos e entregaremos a nossa casa 

e a nossa família? Todo pai e toda mãe precisam ter a consciência 

daquilo que a família é e a quem ela serve. 

 

 Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. 

 



Leitor 3: O mundo atual, de profundas mudanças, tende a nos tirar 

da presença de Deus. Muitas vezes estamos imersos numa rede de 

conexão, que nos faz próximos e muito distantes ao mesmo tempo. 

Isso tem contribuído para que nossas famílias não tenham tempo 

para ser família, para estar conectado um com o outro, para estar 

na presença de Deus. 

 

 Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. 

 

 

Leitor 1: Precisamos nos libertar e fazer uma escolha: a quem nós 

serviremos? À mentalidade pagã? À mentalidade mundana? À 

mentalidade que nos escraviza? Ou a nossa casa servirá ao 

Senhor? A nossa casa terá tempo para o Senhor? 

 

Todos: “Eu e minha casa serviremos ao Senhor”. 

 

 

Preces  

Jesus, Verbo do Pai, concede-nos a graça de saber honrar nossas 

famílias, seguindo vossos passos no caminho das virtudes, 

exercitando a humildade e a obediência. 

1) Pai Santo, ensina-nos a apreciar a beleza de uma vida simples e 

laboriosa, cultivando com solicitude o relacionamento conjugal e 

desempenhando, com sabedoria e proximidade, a educação de 

nossos filhos, fazendo-os crescer em santidade e justiça. 

Todos: Por intercessão de São José, pai adotivo de Jesus, 

ouvi-nos Senhor. 



2)Trindade Santíssima, concedei-nos a graça de imitar a Sagrada 

Família em suas virtudes familiares e amor mútuo, para que 

possamos gozar das alegrias eternas já nesta terra. 

3) Pai, pelas famílias que vivem em crise e desestruturadas, para 

que iluminadas com a luz do Espírito Santo possam andar nos 

caminhos da compreensão e do perdão.  

 

Oração Vocacional  

Mestre Divino, que nos incentiva a pedir operários para Messe, 

concedei-nos o dom de famílias, comunidades e escolas que rezem 

pelas vocações e sejam celeiros novas vocações para a Igreja. O 

Jesus despertai em nossos jovens, o desejo de seguir a Ti, dai-lhes 

a vontade de renunciar aos próprios interesses para abraçar a Sua 

Vontade e dedicar-se ao vosso serviço, que possam ter coragem, 

perseverança, fidelidade e paciência de se colocarem em Espírito 

de abertura para responderem ao teu chamado. Suscitai entre nós, 

sacerdotes, religiosos e religiosas que testemunhem a alegria da 

doação e da fraternidade, que amem a Eucaristia, a Virgem Maria 

para que possam inspirar nossos jovens a fazerem escolhas 

conscientes e sem medo por amor ao Reino e por amor aos mais 

pobres. Fortalecei os que foram chamados: bispos, sacerdotes, 

religiosos, religiosas e leigos e daí lhes perseverança, coragem 

para desempenharem com amor e fidelidade a sua missão na 

Igreja. Ó Mãe e Rainha das vocações, abençoai os jovens para que 

respondam sim ao seu chamado e intercedei por todos eles para 

que tenham forças e coragem de correr riscos por amor a Teu filho 

Cristo Jesus. Amém. 

 

 

Conclusão 

 



Pai-Nosso/ Ave-Maria. 

 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à 

vida eterna. Amém!  

Bendigamos ao Senhor! Demos Graças a Deus. 

 

 

Canto Final 

 

Oração pela Família                                                                                                       
Pe. Zezinho  

Que nenhuma família comece em qualquer de repente 
Que nenhuma família termine por falta de amor 
Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente 
E que nada no mundo separe um casal sonhador! 

Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte 
Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois 
Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte 
Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois 

Que a família comece e termine sabendo onde vai 
E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai 
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor 
E que os filhos conheçam a força que brota do amor! 

Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! 
Abençoa, Senhor, a minha também 

 

 

 



3° Encontro 

Mantra: Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. Pois 

a messe é grande, e os operários são poucos. 

Oração Inicial 

 

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

D: Sejam todos bem-vindos e acolhidos em nome da Trindade 

Santa. 

T: Bendito Seja Deus que no reuniu no amor de Cristo!  

D: Reunidos para este momento de oração a Deus, abrindo-lhe o 

coração, pedimos por nós mesmos e por todos, pela paz e salvação 

do mundo, pelas vocações religiosas e sacerdotais, por todas as 

famílias, leigos consagrados e os atuantes nas pastorais. 

Oferecendo com Cristo toda nossa vida ao Pai, fiquemos um 

instante em silêncio pensando nos motivos que nos reunem aqui. 

Texto Bíblico: Jr 2,4-9  

 

Foi-me dirigida a Palavra do Senhor, dizendo: “antes de formar-te 

no ventre materno, eu te conheci; antes de saíres do seio de tua 

mãe, eu te consagrei e te ¬z profeta das nações”. Disse eu:” Ah, 

Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo”. Disse o Senhor:” 

Não digas, que és muito novo; a todos a quem eu te enviar, irás, e 

tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois eu 

estou contigo para defender-te”, diz o Senhor. O Senhor estendeu a 

mão, tocou-me a boca e disse-me:” Eis que ponho minhas palavras 

em tua boca”. Palavra do Senhor. 

 Dirigente: Palavra do Senhor!  



Todos: Graças a Deus! 

 

Reflexão  

D: Façamos um instante de silêncio para que o texto que acabamos 

de ouvir chegue ao nosso coração.  

   

 

Preces  

Rezemos pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a 

sua messe e após cada prece respondamos:  

 

T:Senhor, atendei a nossa prece! 

 

 1.Senhor, abençoai o Papa, os bispos e os presbíteros da vossa 

Igreja, sustentai suas vidas e dai-lhes força e coragem no pastoreio 

dos fiéis e na celebração do culto divino, nós vos pedimos: 

 

T:Senhor, atendei a nossa prece! 

 

 2. Senhor, dai aos nossos seminaristas e diáconos perseverança e 

coragem no caminho de discernimento e preparação para o 

ministério sacerdotal e que possam, movidos por vossa Palavra, dar 

uma autêntica resposta de amor a Vós e ao Povo de Deus, nós vos 

pedimos: 

 

 3.Senhor, que todos os consagrados sejam presença viva de Cristo 

nas comunidades e sirvam sempre com caridade aqueles que mais 

necessitam de Vosso amor, nós vos pedimos:  

 

 



4.Senhor, suscite no coração dos jovens o desejo de entregarem 

suas vidas a Cristo, unindo-se cada vez mais a Cristo e à sua 

Igreja, doando-se aos irmãos com generosidade, nós vos pedimos:  

 

Oração Vocacional  

T: Mestre Divino, que nos incentiva a pedir operários para Messe, 

concedei-nos o dom de famílias, comunidades e escolas que rezem 

pelas vocações e sejam celeiros novas vocações para a Igreja. O 

Jesus despertai em nossos jovens, o desejo de seguir a Ti, dai-lhes 

a vontade de renunciar aos próprios interesses para abraçar a Sua 

Vontade e dedicar-se ao vosso serviço, que possam ter coragem, 

perseverança, fidelidade e paciência de se colocarem em Espírito 

de abertura para responderem ao teu chamado. Suscitai entre nós, 

sacerdotes, religiosos e religiosas que testemunhem a alegria da 

doação e da fraternidade, que amem a Eucaristia, a Virgem Maria 

para que possam inspirar nossos jovens a fazerem escolhas 

conscientes e sem medo por amor ao Reino e por amor aos mais 

pobres. Fortalecei os que foram chamados: bispos, sacerdotes, 

religiosos, religiosas e leigos e daí lhes perseverança, coragem 

para desempenharem com amor e fidelidade a sua missão na 

Igreja. Ó Mãe e Rainha das vocações, abençoai os jovens para que 

respondam sim ao seu chamado e intercedei por todos eles para 

que tenham forças  

e coragem de correr riscos por amor a Teu filho Cristo Jesus. 

Amém. 

 

Conclusão 

 

Pai-Nosso/ Ave-Maria. 

 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à 

vida eterna. Amém!  



Bendigamos ao Senhor! Demos Graças a Deus. 

 

 

Canto Final 

 

Me chamaste para caminhar na vida contigo 

Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 

É difícil agora viver sem lembrar-me de ti 

 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti (te amarei) 

Te amarei Senhor, te amarei Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

 

Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 

Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 

Mas tua força venceu e, ao final, eu fiquei seduzido 

É difícil agora viver sem saudades de ti 

 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti (te amarei) 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 

Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° Encontro 

 

Mantra: Onde reina o amor, fraterno amor. Onde reina o amor, 

Deus aí está. 

Oração Inicial 

D: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

D: Sejam todos bem-vindos e acolhidos em nome da Trindade 

Santa. 

T: Bendito Seja Deus que no reuniu no amor de Cristo!  

D:. “Todos os Cristãos, de qualquer condição ou estado, são 

chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, para a perfeição 

da santidade pela qual o próprio Deus é perfeito” (Lumen Gentium). 

A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja abriu as portas de modo 

significativo à atuação laical na cooperação ao serviço dos 

sacerdotes, dos religiosos e de todo o povo de Deus, dando, assim, 

um testemunho mais profundo ao mundo. Queremos nesse 

encontro pedir ao Senhor da messe e pastor do rebanho que 

impulsione com a sua Graça o protagonismo leigo na vida da Igreja.  

Texto bíblico: Jo 15, 1-16 

“Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 'Eu sou a videira 

verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá 

fruto ele o corta; e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê 

mais fruto ainda. Vós já estais limpos por causa da palavra que eu 

vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o 

ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na 

videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não 

permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele 

que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto; 



porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em 

mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são 

recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em 

mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que 

quiserdes e vós será dado. Nisto meu Pai é glorificado: que deis 

muito fruto e vos torneis meus discípulos”.  

 

D: Palavra da Salvação. 

T: Gloria a Vós, Senhor.  

 

 

Reflexão  

D: Façamos um instante de silêncio para que o evangelho que 

acabamos de ouvir chegue ao nosso coração.  

Leitor 1- A missão leiga na comunidade eclesial consiste em dar 

frutos. Todos nós, a partir da força do Espírito Santo, recebida no 

dia do nosso Batismo, temos o potencial de dar frutos sempre. 

Porém, a missão só é frutuosa quando a nossa identidade cristã 

traz a marca do Mestre Jesus. Por isso, os ramos estão sempre 

ligados à videira.  

Refrão: Eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim e 

dareis frutos. 

Leitor 2- Não precisamos realizar grandes empreendimentos, pois 

a Palavra que recebemos já nos purifica e nos molda. A partir disso, 

o necessário é apenas desejar a cada dia permanecer em 

comunhão verdadeira com Jesus. “Permanecei em mim e eu 

permanecerei em vós” (Jo 15,4). 

Refrão: Eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim e 

dareis frutos. 



Leitor 3- O fruto que somos capazes de produzir advém da nossa 

profunda intimidade com aquele que nos chamou e chama a cada 

dia para o serviço do Reino. O ramo precisa ser um só com a 

videira! Toda nossa ação pastoral na comunidade deve brotar 

dessa bela e verdadeira unidade. Estando distante de sua proposta 

podemos até fazer muitas coisas, mas não terão sentido e eficácia. 

Precisamos sempre perguntar: O que Senhor espera de mim?  

Refrão: Sim Senhor, nossas mãos vão plantar o teu Reino, o teu 

pão vai nos dar teu vigor tua paz. 

 

Leitor 1- Nesse sentido, a nossa existência será um grande louvor 

a Deus, quando percebemos os frutos surgindo e nosso discipulado 

acontecendo de forma autêntica. É importante também termos a 

consciência de que as nossas ações (a semente que semeamos) 

não têm um retorno imediato. No Reino de Deus tudo acontece em 

processo diferente daquilo que comumente imaginamos e 

esperamos.  

Refrão: Sim Senhor, nossas mãos vão plantar o teu Reino, o teu 

pão vai nos dar teu vigor tua paz. 

Leitor 2- A espera silenciosa e confiante deve ser uma marca do 

Cristão inserido em uma comunidade. Nossas ações não são 

somente nossas, mas imbuídas de uma esperança que não 

decepciona. O agir de Deus sempre foi e sempre será uma 

constância na vida do povo. Por isso, Ele, em seu Filho Jesus 

Cristo, é capaz de tratar-nos como amigos! O amigo é presença em 

todos os momentos. O servo não sabe aquilo que o seu senhor é 

capaz de fazer. Já o amigo conhece e acredita naquilo o seu 

Senhor realizará. Para sermos amigos de Jesus precisamos colocar 

em prática três verbos: ouvir, conhecer e permanecer.  



Leitor 3: “A voz do Senhor ressoa sem dúvida no íntimo do próprio 

ser de cada cristão, que, graças à fé e aos sacramentos da 

iniciação Cristã, torna-se imagem de Jesus Cristo, insere-se na 

Igreja como seu membro vivo e é sujeito ativo da sua missão de 

salvação” (Christifidelis Laici). Na Liturgia, na catequese, na 

pregação da Palavra, no trabalho, nas escolas, no ensino em casa 

com os filhos, na relação no casamento, o leigo, assumindo seu 

compromisso de batizado, deve levar luz e ser sinal do Cristo para 

os irmãos e irmãs. Em muitos lugares, com a falta de sacerdotes, 

como a Amazônia, são os leigos que, mesmo nas dificuldades, 

sustentam a fé da comunidade. Nessa realidade amazônica, 

sobressai o serviço das mulheres. São catequistas, ministras da 

Palavra e da Eucaristia, agentes do batismo, da pastoral da criança, 

coordenadoras da comunidade entre tantos outros serviços que 

elas desempenham. Assim, são figuras proféticas da ação do reino. 

Que a nossa presença seja um testemunho na Igreja e no mundo. 

 

Preces  

P. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai todo-

poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem 

ao conhecimento da verdade. 

1. Senhor, protegei e livrai a vossa Igreja das perseguições, dai 

força e coragem ao nosso querido papa Francisco, aos bispos e a 

todo o clero. Nós vos pedimos: 

T. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor. 

2. Senhor, derramai as vossas bênçãos e graças sobre as nossas 

comunidades, para que sejam sinal de vossa presença através dos 

trabalhos de evangelização e caridade. Nós vos pedimos: 



3. Senhor, Pai de bondade, olhai pelos nossos catequistas, para 

que não desanimem e, na alegria, continuem sendo verdadeiros 

construtores do Reino de Deus. Nós vos pedimos:  

Oração Vocacional  

D: Mestre Divino, que nos incentiva a pedir operários para Messe, 

concedei-nos o dom de famílias, comunidades e escolas que rezem 

pelas vocações e sejam celeiros novas vocações para a Igreja. O 

Jesus despertai em nossos jovens, o desejo de seguir a Ti, dai-lhes 

a vontade de renunciar aos próprios interesses para abraçar a Sua 

Vontade e dedicar-se ao vosso serviço, que possam ter coragem, 

perseverança, fidelidade e paciência de se colocarem em Espírito 

de abertura para responderem ao teu chamado. Suscitai entre nós, 

sacerdotes, religiosos e religiosas que testemunhem a alegria da 

doação e da fraternidade, que amem a Eucaristia, a Virgem Maria 

para que possam inspirar nossos jovens a fazerem escolhas 

conscientes e sem medo por amor ao Reino e por amor aos mais 

pobres. Fortalecei os que foram chamados: bispos, sacerdotes, 

religiosos, religiosas e leigos e daí lhes perseverança, coragem 

para desempenharem com amor e fidelidade a sua missão na 

Igreja. Ó Mãe e Rainha das vocações, abençoai os jovens para que 

respondam sim ao seu chamado e intercedei por todos eles para 

que tenham forças  

e coragem de correr riscos por amor a Teu filho Cristo Jesus. 

Amém. 

 

 

Conclusão 

 

Pai-Nosso/ Ave-Maria. 

 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à 

vida eterna. Amém!  



Bendigamos ao Senhor! Demos Graças a Deus. 

 

Canto Final  

 

Oração pela Messe                                                                                      

Pe Zezinho  

Oração pela messe (Pe. Zezinho) 

Poucos os operários, poucos trabalhadores 
E a fome do povo aumenta mais e mais 
És o Senhor da messe, ouve esta nossa prece 
Põe sangue novo nas veias da tua Igreja 

Falta pão porque falta trigo 
Falta trigo porque não semeiam 
E faltam semeadores porque ninguém foi lá fora chamar 
Falta fé porque não se ouve 
Não se ouve porque não se fala 
E falta esse jeito novo de levar luz e de profetizar 

Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala 
Pastores e animadores pra incentivar o teu povo a falar 
Falta luz porque não se acende 
Não se acende porque faltam sonhos 
E falta esse jeito novo de levar luz e falar de Jesus 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O PROJETO 

Como família nós cuidamos uns dos outros. Em um mundo conturbado com 

tantas incertezas, a Igreja através de seus sacerdotes, anuncia a Misericórdia do 

Pai. Como família também precisamos cuidar para que a formação dos nossos 

sacerdotes aconteça. 

Nossos Seminários são parte desta família, onde estamos formando os futuros 

sacerdotes de nossa Diocese. Um bom Padre, além de toda formação intelectual, 

também precisa da formação espiritual, afetiva, psicológica, missionária para que 

possa estar bem preparado na vocação que ele abraçou. Vocação de servir a 

Deus e aos membros de sua Família no serviço da Igreja. 

O projeto “Amigos dos Seminários” visa justamente essa formação, dos atuais e 

futuros padres da nossa Família, Diocese de Leopoldina. Os integrantes do 

projeto se tornam, de fato, amigos do seminário, participando ativamente da 

vida das casas de formação sacerdotal, com orações, doações e presença efetiva 

em visitas, eventos e celebrações relativas à formação sacerdotal em nossa Igreja 

Particular. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMO POSSO AJUDAR? 

A primeira e principal contribuição é a ORAÇÃO! Depois também podemos ajudar 

através de contribuições livres e voluntárias, na formação dos seminaristas e do 

clero. Essa colaboração auxilia nos investimentos realizados para a formação dos 

seminaristas Propedeutas, dos cursos de Filosofia e de Teologia e na formação do 

clero. 

As contribuições mensais dos “Amigos do Seminário” são de grande valor para 

nossa diocese, investir na formação de novos padres que ficarão a serviço do 

povo de Deus nas paróquias. Além disso, os Amigos do Seminário são nossa 

família e estão sempre em nossas orações. 

Acesse o link abaixo e seja também um Amigo do Seminário. As contribuições 

são à partir de R$10,00 mensais. 

https://forms.gle/HZGHpdWhY2RZm2k77 
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