
MÊS VOCACIONAL 
VOCAÇÃO PARA O MINISTÉRIO ORDENADO 

Diáconos - Padres - Bispos

19º DOMINGO DO TEMPO COMUM

A. Irmãos e irmãs, o chamado à vida 
é a primeira vocação que recebemos 
de Deus. E para que haja vida em 
plenitude, devemos cultivar a lâmpada 
da fé, praticando com alegria a Boa 
Nova e permanecendo vigilantes, à 
espera do Senhor que vem. Neste 
primeiro domingo de agosto, queremos 
bendizer ao Senhor da Messe pelos 
ministros ordenados que, em Cristo, 
o Bom Pastor, encontram inspiração 
para exercer sua vocação. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
1. “Devo anunciar às cidades o Reino de Deus”, 

proclamava Jesus. / “Fui para isto mandado; é tão 
necessário que eu vá até o fim”. / “Trago a mensagem 
feliz, vou aos pobres falar, quero o escravo livrar”.

É que o Espírito Santo me ungiu, me enviou: está 
sobre mim! (2x)
2. Tão importante é seu Reino, que nada é maior, nada 

o pode igualar. / Reino que, nos libertando, perdoa o 
pecado, destrói todo o mal. / Reino que dá a alegria 
de estarmos com Deus, que veremos no céu.

E a porta do Reino é a cruz do Senhor, nosso Deus 
imortal! (2x)

Ou:
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. / Se queres 
que eu te siga, respondo: “eis-me aqui”!
1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz; / andaram 

mundo afora e pregaram sem temor. / Seus passos 
tu firmaste, sustentando seu vigor. / Profeta tu me 
chamas: vê, Senhor, aqui estou!

2. Nos passos de teu Filho toda a Igreja também vai 
/ seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. / 
Apóstolos e mártires se deram sem medir. / Apóstolo 
me chamas: vê, Senhor, estou aqui!
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3. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, 
/ que chama ainda hoje, que convida a te seguir. / 
Há homens e mulheres que te amam mais que a si 
/ e dizem com firmeza: vê, Senhor, estou aqui!

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do 
Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores. (pausa). 

S. Tende compaixão de nós, Senhor. 
T. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. 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.

S. Senhor, tende piedade de nós...

4. HINO DE LOUVOR [Hin. ABC Lit. - Fasc. 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) Deus eterno e todo-poderoso, a 
quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais 
um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra que é o 
grande tesouro que enriquece e 
transforma toda realidade, certos 
de que somos o povo que o Senhor 
escolheu por sua herança e a quem 
deseja comunicar a sua graça.  

RITOS INICIAIS

LITURGIA DA PALAVRA



6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 18,6-9)
Leitura do Livro da Sabedoria.
A noite da libertação fora predita a nossos pais, para 
que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, 
se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu 
povo, como salvação para os justos e como perdição 
para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste 
nossos adversários serviu também para glorificar-
nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons 
ofereceram sacrifícios secretamente; de comum acordo, 
fizeram este pacto divino: que os santos participariam 
solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos 
perigos. Isso, enquanto entoavam antecipadamente os 
cânticos de seus pais. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 32(33)]
Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!
•	 Ó	justos,	alegrai-vos	no	Senhor!	/	Aos	retos	fica	bem	

glorificá-lo. / Feliz o povo cujo Deus é o Senhor / 
e a nação que escolheu por sua herança!

•	 Mas	o	Senhor	pousa	o	olhar	sobre	os	que	o	temem	
/ e que confiam esperando em seu amor, / para da 
morte libertar as suas vidas / e alimentá-los quando 
é tempo de penúria.

•	 No	Senhor	nós	esperamos	confiantes,	/	porque	ele	é	
nosso auxílio e proteção! / Sobre nós venha, Senhor, 
a vossa graça, / da mesma forma que em vós nós 
esperamos!

8. SEGUNDA LEITURA
(Hb 11,1-2.8-19 – forma “mais breve”)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se 
espera, a convicção acerca de realidades que não se 
veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom 
testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem 
de partir para uma terra que devia receber como 
herança, e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé 
que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, 
morando em tendas com Isaac e Jacó, os coerdeiros 
da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada 
que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. 
Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de 
idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque 
considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso 
também que de um só homem, já marcado pela morte, 
nasceu a multidão “comparável às estrelas do céu e 
inumerável como a areia das praias do mar”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / Aleluia, aleluia! / 
Aleluia, aleluia! (2x)
É preciso vigiar e ficar de prontidão; / em que dia o 
Senhor há de vir, não sabeis, não!

10. EVANGELHO (Lc 12,32-48 – “mais longo”)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Não 
tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado 
do Pai dar a vós o Reino. Vendei vossos bens e dai 
esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro 
no céu que não se acabe; ali o ladrão não chega nem a 
traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará 

também o vosso coração. Que vossos rins estejam 
cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens 
que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de 
casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, 
logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o 
senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade 
eu vos digo:  Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à 
mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-
noite ou às três da madrugada, felizes serão, se assim os 
encontrar! Mas ficai certos: se o dono da casa soubesse 
a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que 
arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados! 
Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que 
menos o esperardes”. Então Pedro disse: “Senhor, tu 
contas esta parábola para nós ou para todos?” E o Senhor 
respondeu: “Quem é o administrador fiel e prudente que 
o senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para 
dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que 
o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim! Em verdade 
eu vos digo: o senhor lhe confiará a administração de 
todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: 
‘Meu patrão está demorando’, e começar a espancar os 
criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-
se, o senhor daquele empregado chegará num dia 
inesperado e numa hora imprevista; ele o partirá ao 
meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele 
empregado que, conhecendo a vontade do senhor, 
nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será 
chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não 
conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, 
será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, 
muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito 
mais será exigido!”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os 
benefícios de nosso Deus, roguemos que ele inspire os 
nossos pedidos, para que possa atender as nossas súplicas. 

L. Pai amoroso, conduzi a vossa Igreja peregrina neste 
mundo para que, permanecendo fiel à sua missão, seja sinal 
de esperança para toda a humanidade, nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio e proteção!
L. Senhor da Messe, abençoai os ministros ordenados 
da Igreja, dando a eles a graça da fidelidade e 
inspirando novas vocações, para que vosso Reino 
cresça, nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio e proteção!
L. Deus fiel, iluminai todos os governantes, para 
que pensem sempre no bem-estar da população, 
estabelecendo políticas que tragam dignidade, justiça 
e, sobretudo, a paz entre os povos, nós vos pedimos:
T. Senhor, sede nosso auxílio e proteção!

S. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces da vossa 
Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o 
que por nossos méritos não ousamos esperar. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Com os dons do pão e do 
vinho, coloquemos também 
as nossas vidas diante do altar, 
para que, elevando os nossos 
corações ao Pai, Ele faça de nós 
uma perfeita oferenda.

LITURGIA EUCARÍSTICA



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. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição!
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. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a 
participar da vossa mesa. Em comunhão com o nosso 
papa Francisco e o nosso bispo Pedro, com todos os 
bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com 
fé e esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!
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: acolhei-os 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. Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá como 
alimento a flor do trigo.

17. CANTO DE COMUNHÃO
1. Jorra uma fonte de graça de teu sacrifício na cruz, 

ó Senhor, / que é renovado na missa, lembrança 
perpétua da morte de um Deus vencedor.

Evangelização nos leva até o próprio Deus, / aqui na 
Eucaristia e na outra vida que virá, no céu!
2. Para anunciar o Evangelho, a Igreja se nutre do 

vinho e do pão: / prova de amor que nos deste, 
exemplo de como devemos amar nosso irmão. 

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. O Senhor me chamou a trabalhar! / A messe é 

grande a ceifar, / a ceifar o Senhor me chamou. / 
Senhor, aqui estou!

Vai trabalhar pelo mundo afora. / Eu estarei até o 
fim contigo. / Está na hora, o Senhor me chamou:  
Senhor, aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, / falou Jesus e assim 

o fez. / Dom de amor é a vida entregar, / chegou a 
minha vez!

3. Todo o bem que na terra alguém fizer, / Jesus no céu 
vai premiar. / Cem por um já na terra ele vai dar, / 
no céu vai premiar.

Ou:
1. Vi um menino brincando na rua, / com o barro da 

chuva no chão, / modelando seu próprio brinquedo, 
/ conforme a sua imaginação. / O brinquedo às vezes 
quebrava, / e o menino nunca desistia: / os pedaços 
ele ajuntava e / um outro brinquedo diferente fazia.

Senhor, me ofereço a ti: / são teus os meus braços, meus 
olhos, meus passos. Te quero seguir. / Tu és o oleiro, 
eu sou o barro em tuas mãos. / Modela, Senhor, o meu 
coração, para que eu possa viver a vida pra te servir.
2. Assim como o pequeno oleiro / com o barro fazia 

de tudo, / também quero, Senhor, em tuas mãos, / 
não ser cego, nem mudo ou surdo. / Que eu possa 
ouvir teu chamado / e seguir junto com teu povo. 
/ Mas, se eu me quebrar no caminho, / ajunta os 
pedacinhos e me faças de novo.

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.	Ó	Deus,	 acolhei	 com	misericórdia	 os	 dons	 que	
concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. 
Transformai-os por vosso poder em sacramento de 
salvação. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B 
“Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação”
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, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte da vida.  
Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com 
a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a 
vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da História 
até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, 
também nós, com os Anjos e Santos, proclamamos a 
vossa glória, cantando (dizendo) 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!



3. Dizes, no teu testamento, que o mundo crerá, saberá 
quem tu és, / vendo a unidade da Igreja, reflexo de 
amor entre ti e teu Pai, nos fiéis. 

4. Teu Evangelho renova, faz dar testemunho, nos leva 
a anunciar. / Quando ele é bem acolhido, mais um 
coração se une ao grupo cristão, para amar. 

5. Os pequeninos e pobres reclamam de nós desapego 
total: / na santidade, renúncia, a Igreja procura 
imitar teu amor radical. 

6. Sempre que a Igreja promove a paz, a liberdade, a 
justiça também, / lembra de quem está em quem 
sofre, e o amor só descansa se a dor não ferir mais 
ninguém. 

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa)	Ó	Deus,	 o	 vosso	 sacramento	
que acabamos de receber nos traga a salvação e nos 
confirme na vossa verdade. P.C.N.S.
T. Amém.

A. “Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi 
do agrado do Pai dar a vós o Reino”. Encorajados para 
a missão, levemos o testemunho de Cristo a todos os 
lugares, manifestando a alegria de ter o Senhor por 
herança.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

21. CANTO
1. Um dia, como qualquer outro dia, / o Senhor me 

criou para uma grande missão. / Um jovem, como 
qualquer outro jovem, / o Senhor me chamou, 
para uma grande missão. / Eu nada sabia, eu nada 
entendia. / Eu nada previa de uma grande missão. 
/ Eu me encantei, me apaixonei. / O barco larguei 
por uma grande missão.

Eu disse sim, ó Senhor. / Eu disse sim por amor. / 
Pronto pra ir eu estou, / para uma grande missão. / Eu 
disse sim, ó Senhor. / Eu disse sim por amor. / Pronto 
pra ir eu estou, / para uma nova missão.
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2. Um mundo, como qualquer outro mundo. / O Senhor 
me elegeu para uma grande missão. / Um povo, como 
qualquer outro povo. / O Senhor me enviou para uma 
grande missão. / Eu não resisti, eu quase morri, / chorei 
e sorri por uma grande missão. / A vida arrisquei, eu 
tudo deixei / e a cruz carreguei por uma grande missão.

A VOCAÇÃO AO MINISTÉRIO ORDENADO
Quando pensamos no ministério ordenado, não 

podemos perder de vista que o vocacionado é tomado 
do povo, com sua vida e sua história, para ser santificado 
e santificar os irmãos: “todo sacerdote é tomado do meio 
do povo e representa o povo nas suas relações com 
Deus” (Hb 5,1). O fato é que o Senhor chama, assim 
como chamou os doze, “os que ele mesmo quis” (Mc 
3,13), e nem sempre fica claro o porquê.

Os ministérios ordenados da Igreja são três: diaconado, 
presbiterado e episcopado. Eleitos pelo Espírito Santo, os 
ministros surgem na Igreja como forma de apascentar 
o povo de Deus. O diácono no serviço aos pobres, o 
presbítero na orientação da comunidade e os bispos no 
pastoreio do povo. Todos amparados e impulsionados 
pela Palavra, devem servir a Deus, pelo Cristo, no Espírito 
Santo, estando sempre juntos ao povo de Deus.

São Paulo elenca três motivos pelos quais dedicou 
seu ministério: “em favor do seu Corpo que é a Igreja” 
(Cl 1,24); pela Palavra, a fim de “fazer chegar a vós a 
Palavra de Deus” (Cl 1,25); e pela santificação do povo, 
“a fim de apresentarmos cada um perfeito em Cristo (Cl 
1,28). Portanto, a vocação ao ministério ordenado deve 
ser orientada pela Igreja e para a Igreja, a fim de que a 
pregação do Reino chegue a todos. 

Rezemos hoje, portanto, pelos diáconos e padres de 
nossa Diocese, bem como por nosso bispo Dom Pedro. 
Façamos uma prece, ainda, por todos os seminaristas de 
nossa diocese que estão nesse processo de preparação 
para o ministério ordenado!

Que possamos hoje pedir ao Senhor da Messe por 
mais operários! Quer saber mais sobre vocação e ser 
ajudado em seu processo de discernimento vocacional? 
Procure nosso SAV Diocesano através do e-mail
sav@diocesesa.org ou do Instagram @vocacionalsa

Serviço de Animação Vocacional e
Pastoral Vocacional Diocesana


