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ANO VOCACIONAL DIOCESANO
O
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Ano 41 - Nº 2395 - 09/02/2020
3. ATO PENITENCIAL [Hinário Fascículo I, p.19]

S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito
ao arrependimento para sermos menos indignos de
nos aproximar da mesa do Senhor. (pausa)
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor.
Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
E dai-nos a vossa salvação.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, sejam bemvindos a este encontro com
o Senhor! A liturgia de hoje
é um convite a abraçarmos
nossa missão com alegria. Deus
partilha conosco sua vida e seu
amor, para que também nós
façamos o mesmo. Desse modo,
seremos o sal da terra e a luz do
mundo, nossas ações brilharão e
todos louvarão o Pai! Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

1. Com a presença de Cristo entre nós, / temos
certeza que o Reino chegou. / Tudo de novo
renasce de Deus, / e o povo sente que tudo
mudou.
Este é o Reino chegando, / aurora nascendo e a
fonte jorrando. / Jesus está vivo no meio de nós!
2. Jesus convoca e reúne no amor, / faz enxergar o
que o povo não vê. / Revela ao pobre seu grande
amor. / Garante a vida a todo o que crê.
3. O povo simples encontra em Jesus / uma resposta
que vem confirmar / o que é de Deus, o que é
bom, o que é luz / e um tempo novo que vai
começar.

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer
a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão
do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR [Hinário Fascículo I, p.67]

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
por Ele amados.
1. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso,
/ nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós
vos adoramos, nós vos glorificamos.
2. Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
3. Vós, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Vós, que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. / Vós, que estais à direita
do Pai, tende piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor; / só vós, o
Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Velai, ó Deus, sobre a vossa família,
com incansável amor e, como só confiamos na vossa
graça, guardai-nos sob a vossa proteção. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. O jejum que agrada a Deus
é aquele que é inspirado na
partilha do pão com os famintos,
pela acolhida dos pobres; enfim,
pela prática verdadeira do bem.
Nossas obras devem ser reflexo
do amor infinito do Pai. Ouçamos
a Palavra que nos ensina a não
sermos cristãos insossos, mas
dóceis à ação do Espírito.

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 58, 7-10)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Assim diz o Senhor: Reparte o pão com o faminto,
acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando
encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua
carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua
saúde há de recuperar-se mais depressa; à frente
caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá.
Então invocarás o Senhor e ele te atenderá; pedirás
socorro, e ele dirá: “Eis-me aqui”. Se destruíres
teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos
autoritários e a linguagem maldosa; se acolheres
de coração aberto o indigente e prestares todo o
socorro ao necessitado, tua vida obscura será como
meio-dia. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [SI 111 (112)]

Uma luz brilha nas trevas para o justo; permanece
para sempre o bem que fez.
• Ele é correto, generoso e compassivo, / como luz
brilha nas trevas para os justos. / Feliz o homem
caridoso e prestativo, / que resolve seus negócios
com justiça.
• Porque jamais vacilará o homem reto; / sua
lembrança permanece eternamente! / Ele não
teme receber notícias más: / confiando em Deus,
seu coração está seguro.
• Seu coração está tranquilo e nada teme. / Ele
reparte com os pobres os seus bens; / permanece
para sempre o bem que fez, / e crescerão a sua
glória e seu poder.

8. SEGUNDA LEITURA (1Cor 2, 1-5)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos
o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem
elevada ou ao prestígio da sabedoria humana. Pois,
entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser
Jesus Cristo, e este, crucificado. Aliás, estive junto
de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor.
Também a minha palavra e a minha pregação não
tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria,
mas eram uma demonstração do poder do Espírito,
para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus,
e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Pois eu sou a Luz do mundo, quem nos diz é o Senhor,
e vai ter a Luz da vida quem se faz meu seguidor!

10. EVANGELHO (Mt 5, 13-16)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar
insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para
mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado
pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode
ficar escondida uma cidade construída sobre um

monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca
debaixo de uma vasilha, mas sim, num candeeiro,
onde brilha para todos os que estão na casa. Assim
também brilhe a vossa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso
Pai que está nos céus”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os
mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus
todo-poderoso que o mundo inteiro seja lavado na
fonte de toda bênção e de toda vida.
L. Senhor, abençoai a todos os que, na Igreja,
colocam em prática as obras de misericórdia,
acolhendo, ajudando, guiando e chegando a todos
os vossos filhos, sobretudo os mais pobres. Rezemos:
T. Inspirai-nos, Senhor!
L. Senhor, que os cristãos não sintam medo de dar
um novo sabor ao mundo a partir de sua vida doada
e de iluminar as trevas das misérias humanas com
a luz do Cristo. Que nossas obras não sejam para a
nossa glória, mas para a vossa. Rezemos:
T. Inspirai-nos, Senhor!
L. Senhor, neste Ano Vocacional, olhai por aqueles
que têm sensibilidade e se aproximam de todos,
levando o vosso amor aos corações. Rezemos:
T. Inspirai-nos, Senhor!
(Preces da comunidade)
S. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo,
para que sem demora alcancemos de vossa bondade
o que, por vossa inspiração, pedimos cheios de fé.
P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Com o pão e o vinho, ofertemos
os dons e preparemos a mesa que
nos impulsiona a sermos sal da
terra e luz do mundo. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. Trabalho de um operário, / trabalho de um
camponês. / Um pouco de pão na mesa / as
forças também refez. / Jesus de uma vida simples,
/ que o simples passa a entender, / esconde tanta
grandeza, / que o mundo vai reconhecer.
Fazer a vontade do Pai, / num grande ofertório de
amor. / Servir aos irmãos com Jesus, / eis nosso
grande e sincero louvor.
2. Bendito sejais, ó Deus, / que vos revelastes assim:
/ Divino, mas tão humano, / amando-nos até o
fim. / Na gota de água ao vinho, / queremos nos
integrar / na grande oferenda viva, / que em vida
vai se transformar.

Ou:

1. Venho aqui, Senhor, para te oferecer / o meu coração
em forma de canção / e dizer pra todo mundo que
sou feliz, / pois, enfim, eu encontrei a solução.

Ele é a luz do meu viver! / Jesus Cristo, te dou todo
o meu ser! / Entrego a ti, Senhor, a minha vida! (2x)
2. Tu és, Senhor, a alegria da alegria, / és a vida resumida
em amor, / és as razão para viver eternamente / e ao
teu lado eu quero estar sempre, Senhor.
3. Ao ofertar-me, Senhor, imensa alegria sinto, / em
saber que o meu coração já está em tuas mãos.
/ O amor que nos preparou é maior do que se
pensa. / Então, entregue sua vida ao Senhor!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
S. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho
para alimento da nossa fraqueza, concedei que se
tornem para nós sacramento da vida eterna. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A

“A Igreja a caminho da unidade”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de
glória e louvor, Senhor, Pai de infinita bondade.
Pela palavra do Evangelho do vosso Filho reunistes
uma só Igreja de todos os povos, línguas e nações.
Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais
de, por meio dela, congregar na unidade todos os
seres humanos. Assim, manifestando a aliança do
vosso amor, a Igreja transmite constantemente a
alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal
da vossa fidelidade, que prometestes para sempre
em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com
todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra,
cantando (dizendo) com toda a Igreja a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor,
ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito
o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos,
ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis
o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do
pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós
o Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o
entregou a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte
de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do
vosso amor, até que ele venha, e vos oferecemos o
pão da vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja.
Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo,
que vos foi entregue. E concedei que, pela força do
Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e
por toda a eternidade, entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa
Igreja (que está em Santo André). Fortalecei o
vínculo da unidade entre os fiéis e os pastores
do vosso povo, em comunhão com o nosso papa
Francisco e o nosso bispo Pedro, e os bispos do
mundo inteiro, para que o vosso povo, neste
mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal
profético de unidade e de paz.
T. Confirmai na caridade o vosso povo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que
adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos
os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolheios na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da
ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão
com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José,
seu esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus
Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Demos graças ao Senhor por sua bondade, por
suas maravilhas em favor dos homens; deu de beber
aos que tinham sede, alimentou os que tinham fome.

17. CANTO DE COMUNHÃO

Ao encontro de Jesus, / todos se encontram como
irmãos. / Na experiência de Deus, / só há vida e
comunhão.
1. Em unidade e num só coração, / um só é nosso
Mestre, / somos todos irmãos.
2. Homens, mulheres são a imagem de Deus, / na
mesma igualdade / todos são filhos seus.
3. Somos amigos na partilha do amor. / Não mais
empregados, / com receio e temor.
4. Todo o egoísmo logo vai oprimir. / Mas quem
segue a Cristo / é chamado a servir.

5. Comunidade é lugar de perdão. / Na misericórdia
/ só há libertação.
6. Somos felizes porque o Reino chegou. / É grande
a alegria / que o Senhor reservou.
7. Comunidade ao redor de Jesus / é o rosto de Deus,
/ que a bondade traduz.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, vós quisestes que
participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice;
fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que
tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para
a salvação do mundo. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. ORAÇÃO PELO ANO VOCACIONAL

A. Acolhamos o chamado do Senhor e rezemos por
aqueles que repartem o pão com os famintos; que
derramam o bálsamo da misericórdia nas feridas
da humanidade; que, inspirados pelo Espírito,
promovem a unidade e, com sua vida, glorificam
o Pai. Rezemos, na certeza de que é urgente a
necessidade de criarmos uma cultura de oração e
promoção das vocações sacerdotais:
T. Jesus, / Mestre Divino, / que chamastes os
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!
[Oração de São Paulo VI]

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

“Tempo Comum, V”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Que Deus todo-poderoso vos livre sempre de toda
adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos.
T. Amém!
S. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a
fim de que transbordeis de alegria divina.
T. Amém!
S. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr
sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e
tornar-vos coerdeiros dos santos.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém!
LITURGIA SEMANAL
2ª feira: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56.
3ª feira: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-13.
4ª feira: 1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23.
5ª feira: 1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30.
6ª feira: 1Rs 11,29-32;12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37.
Sábado: 1Rs 12,26-32;13,33-34; Sl 105(106); Mc 8,1-10.
6º DTC: Eclo 15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37.

22. CANTO (Oração Vocacional)

1. Senhor da messe e pastor do rebanho, / que o teu
chamado possamos ouvir. / Que o teu Espírito
Santo nos faça / bons operários, fiéis em te servir.
Derrama, pois, sobre nós tua graça, / faze-nos sábios
ouvindo tua voz / e dá-nos ver como a messe é tão
grande! / Grande e madura, precisa assim de nós!
2. Que o teu rebanho, Senhor, não pereça, / mas tenha
sempre um atento pastor, / que, encorajado nos
prados do mundo, / conduza todos ao infinito amor.
3. Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria, / que foste serva
fiel até o fim. / És Mãe da Igreja, rebanho tão
grande! / Que a teu exemplo, possamos dizer sim!

O nosso Ano Vocacional Diocesano
Queridos irmãos, no dia primeiro de dezembro, no
início de um novo ano litúrgico, o tempo do Advento,
abrimos em nossa Igreja Diocesana o ano vocacional.
Em 65 anos de história, o Ano Vocacional será um tempo
especial para a caminhada de fé de todos os batizados.
Esse projeto evangelizador, que tem como lema:
“Acolho Teu chamado”, nasceu como uma resposta do
Serviço de Animação Vocacional – Pastoral Vocacional
(SAV-PV) ao nosso Sínodo Diocesano, que culminou nas
prioridades pastorais. Ele possui duas linhas de ação. Uma
de teor mais provocativo, motivando nossa juventude a ter
coragem de se arriscar pela promessa de Deus; e outra com
um viés de agradecimento, como sinal de amor e carinho
aos que, em nossa Diocese de Santo André, já respondem,
com a oferta de suas vidas, à convocação realizada pelo
Senhor da Messe. Queremos despertar novas vocações,
sobretudo as sacerdotais, cuidando das que já temos.
De maneira concreta, o Ano Vocacional não tem como
intenção sobrecarregar nossa estrutura pastoral, que é
muito viva e dinâmica nas comunidades. Nos encontros
que irão ocorrer em diferentes níveis da Igreja – paroquial,
regional, ou diocesano – o Ano Vocacional entrará como
sinal de provocação e reflexão, para que todos nós
possamos aderir em nossas vidas, como missionários,
a uma verdadeira cultura vocacional. Vale ressaltar que
cada região pastoral já começou a acolher um Ícone do
Bom Pastor, como uma importante referência cristológica
de nossa fé, afirmando que é por Ele, com Ele e Nele
que queremos edificar nossas vidas. Ao longo deste
período, com um cronograma já estabelecido, teremos a
peregrinação deste precioso instrumento vocacional pelas
paróquia das dez regiões pastorais.
No fim de novembro deste ano, o Festival Vocacional
SA se unirá ao Dia Nacional da Juventude, juntamente
com todas as nossas pastorais, movimentos e grupos, num
grande “Encontrão Diocesano” de encerramento, sinal
fraterno e de comunhão deste peregrinar vocacional que
nossa Igreja do ABC Paulista terá percorrido.
Para encerrar, como não poderia ser diferente para um
animador vocacional, deixo aqui uma pergunta: Você já
acolheu o chamado do Senhor na sua vida?
Que este tempo propício nos ajude a meditar, em
nossas vidas e em nossas paróquias, sobre a vontade de
Deus para cada um, para que ela possa ser cumprida com
amor, fidelidade e felicidade. Seja conosco você também
um animador vocacional. Cuide do seu padre, reze pelas
vocações e incentive os irmãos de sua comunidade,
principalmente os jovens, a acolherem o chamado do Senhor.
Jorge Luis Gomes Bonfim
Seminarista Diocesano / Membro do SAV-PV
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