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1. SAUDAÇÃO INICIAL:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam conosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
2. MOTIVAÇÃO
Prestai atenção, meus filhinhos: o tesouro do cristão não está na
terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para
onde está o nosso tesouro. Esta é a mais bela profissão do homem: rezar
e amar. Se rezais e amais, eis aí a felicidade do homem sobre a terra.
São João Maria Vianney
Neste Mês das Vocações, queremos entregar a Cristo, Vocacionado do
Pai por excelência, todos os Sacerdotes do mundo inteiro, em especial os
Sacerdotes de nossa Diocese e de nossa Paróquia. Entregamos também os
Diáconos, Seminaristas, Religiosos, Missionários, Catequistas, Leigos e Leigas
e todos os Vocacionados do Reino.
3 - Rezemos a Oração ao Espírito Santo:
Ó Espírito Santo, / dai-nos corações grandes abertos à vossa silenciosa e forte
Palavra inspiradora, / e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos
corações alheios a qualquer desprezível competição humana / e compenetrados
do sentido da Santa Igreja; / dai-nos corações grandes, / desejosos de se
tornarem semelhantes ao manso Coração do Senhor Jesus; / dai-nos corações
grandes e generosos para superarmos todas as provações, / todo tédio, todo
cansaço, toda desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações grandes e
humildes até o sacrifício, quando necessário; / corações cuja felicidade seja
palpitar com o Coração de Cristo / e cumprir fielmente toda vontade do Pai
celeste. Amém.

4 – Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (6,24-35)
Naquele tempo, 24quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem
os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em
Cafarnaum. 25Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe:
“Rabi, quando chegaste aqui?”
26Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade, eu vos digo: estais me
procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes
satisfeitos. 27Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento
que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este
é quem o Pai marcou com seu selo”.
28Então perguntaram: “Que devemos fazer para realizar as obras de
Deus?”
29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele
enviou”.
30Eles perguntaram: “Que sinal realizas, para que possamos ver e crer
em ti? Que obra fazes? 31Nossos pais comeram o maná no deserto, como
está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a comer’”
32Jesus respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés
quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão
do céu. 33Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”.
34Então pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”.
35Jesus lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá
mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede”.
Palavra da Salvação.
Glória a Vós Senhor.
- Façamos um breve momento de silêncio e reflexão da Palavra.
Algumas perguntas para nos ajudar na meditação:
- Por que a multidão começou a seguir Jesus?
- Qual era a intenção daquele povo?
- Aquele era o povo, que havia comido dos pães e dos peixes no milagre da
multiplicação. Por que Jesus disse: Esforçai-vos, não pelo alimento que se
perde? Que alimento seria este do qual Jesus se referia?

5 - Refletindo:
Como novo Moisés, Jesus atravessa o mar; do outro lado, o povo que o
está esperando o tenta, assim como Moisés fora tentado outrora pelos israelitas.
Moisés tinha de lhes dar de comer no deserto, enquanto peregrinavam em
direção à terra prometida. O Senhor providenciou-lhes esse alimento de viagem;
trata-se do maná, pão descido do céu. A história hoje se repete. O povo,
esfomeado e desejoso de milagres, vai até Jesus e pergunta-lhe: “Que sinal
realizas, para que possamos ver e crer em ti?” Ele então responde: “Eu sou o
pão da vida”, isto é, o pão que Deus faz descer à terra, aos nossos altares, para
alimentar-nos neste mundo, onde caminhamos rumo à pátria celeste. Jesus fazse alimento para a nossa alma, à qual vem trazer ordem e, pela virtude do
Sacramento da Eucaristia, dar forças para submeter o corpo e refrear nossas
paixões desordenadas. Nesse sentido, o Senhor faz-se para nós não apenas
alimento, mas também remédio: remédio contra a concupiscência, que borbulha
em nosso coração; contra os nossos vícios, que nos afastam de Deus; contra
todos os nossos movimentos desordenados, tanto carnais como espirituais.
Sabendo dos efeitos admiráveis que Jesus quer operar em nós ao alimentar-nos
com o seu Corpo, peçamos-lhe a cada comunhão que leve a cabo o trabalho de
transformação e santificação que Ele começou em nossa alma no dia do nosso
Batismo. Que Ele nos conceda a graça de encontrar em cada comunhão um
motivo, não de juízo e condenação, mas de suavidade e doçura, de paz e alegria
nos momentos de tribulação, de consolo e fortaleza em toda obra e dificuldade,
de segurança e firmeza em toda tentação.
https://padrepauloricardo.org/episodios/o-pao-descido-dos-ceus
6. Por intercessão de São João Maria Vianney, rezemos por cada vocação
específica, sabendo que, cada uma em sua particularidade, formam os
membros de Jesus Cristo, Cabeça da Igreja.
Vocação para os ministérios ordenados.
O Bispo, como sucessores dos Apóstolos recebem do Senhor, a quem
foi dado todo o poder no céu e na terra, a missão de ensinar todos os povos e
de pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos os homens se salvem
pela fé, pelo Baptismo e pelo cumprimento dos mandamentos (cfr. Mt 28,18; Mc.
16, 15-16; Act. 26, 17 ss.). Para realizar esta missão, Cristo Nosso Senhor
prometeu o Espírito Santo aos Apóstolos e enviou-o do céu no dia de
Pentecostes, para, com o Seu poder, serem testemunhas perante as nações, os
povos e os reis, até aos confins da terra. LG 24
Rezemos um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e o Santo Anjo
Por nosso bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e por Dom Nelson, nosso
bispo Emérito, para que sejam fortalecidos neste tempo, por intercessão de
Nossa Senhora da Assunção, recebam todas as graças necessárias para o
cumprimento da missão que lhes foram confiadas.

O Presbítero, unido na honra do sacerdócio e, por virtude do sacramento
da Ordem, são consagrados, à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote
(Hebr. 5, 1-10; 7,24; 9, 11-28), para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e
celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento.
Participantes, segundo o grau do seu ministério, da função de Cristo mediador
único (1 Tim, 2,5), anunciam a todos a palavra de Deus. Mas é no culto. ou
celebração eucarística que exercem principalmente o seu múnus sagrado; nela,
atuando em nome de Cristo LG 28
Rezemos aos Anjos de guarda de cada um de nossos queridos sacerdotes,
que sejam guardados, protegidos e amados pela Santa Mãe de Deus, sendo
firmes no sim de cada dia, dando testemunho das graças recebidas neste tempo
de batalha. Santo Anjo do Senhor…
O Diácono, em grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais
foram impostas as mãos «não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério». Pois
que, fortalecidos com a graça sacramental, servem o Povo de Deus em união
com o Bispo e o seu presbitério, no ministério da Liturgia, da palavra e da
caridade. É próprio do diácono, segundo for cometido pela competente
autoridade, administrar solenemente o Baptismo, guardar e distribuir a
Eucaristia, assistir e abençoar o Matrimónio em nome da Igreja, levar o viático
aos moribundos, ler aos fiéis a Sagrada Escritura, instruir e exortar o povo,
presidir ao culto e à oração dos fiéis, administrar os sacramentais, dirigir os ritos
do funeral e da sepultura. Consagrados aos ofícios da caridade e da
administração, lembrem-se os diáconos da recomendação de S. Policarpo:
«misericordiosos, diligentes, caminhando na verdade do Senhor, que se fez
servo de todos» . LG 29
Rezemos uma Ave-Maria por todos os diáconos, que atenderam ao chamado
específico do Senhor em suas vidas, que a Mãezinha do Céu, anime a cada
um na graça da perseverança.
Vocação para a Vida em Família.
A família, Os esposos e pais cristãos devem, seguindo o seu caminho
peculiar, amparar-se mutuamente na graça, com amor fiel, durante a vida inteira,
e imbuir com a doutrina cristã e as virtudes evangélicas a prole que
amorosamente receberam de Deus. Dão assim a todos, o exemplo de amor
incansável e generoso, edificam a comunidade fraterna e são testemunhas e
cooperadores da fecundidade da Igreja, nossa mãe, em sinal e participação
daquele amor, com que Cristo amou a Sua esposa e por ela Se entregou LG 41
Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nossas famílias: AveMaria...
Vocação para a Vida Consagrada.
Pelos votos, ou outros compromissos sagrados a eles semelhantes, com
os quais se obriga aos três mencionados conselhos evangélicos, o cristão
entrega-se totalmente ao serviço de Deus sumamente amado, de maneira que

por um título novo e especial fica destinado ao serviço do Senhor. Já pelo
Baptismo, morrera ao pecado e fora consagrado a Deus; mas, para poder
recolher frutos mais abundantes dá graça baptismal, pretende libertar-se, pela
profissão dos conselhos evangélicos na Igreja, dos impedimentos que o
poderiam afastar do fervor da caridade e da perfeição do culto divino, é
consagrado mais intimamente ao serviço divino. E esta consagração será tanto
mais perfeita quanto mais a firmeza e a estabilidade dos vínculos representarem
a indissolúvel união de Cristo à Igreja, Sua esposa. LG 44
Rezemos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Assunção, para que
os(as) consagrados(as) sejam motivados ao primeiro amor, recordando sempre
que seu sim, foi e permanece por Amor à Jesus Cristo, esposo das almas e à
Igreja viva, por Ele fundada, sendo assim, testemunhas vivas da primazia de
Deus e de Seu Reino. Ave-Maria
Vocação para os ministérios e serviços na Comunidade e na sociedade.
“Os fiéis leigos são ‘cristãos que estão incorporados a Cristo, pelo
batismo, que formam o povo de Deus e participam das funções de Cristo:
sacerdote, profeta e rei.
O Santo Padre pede que os fiéis católicos não se confinem em suas paróquias
e levem a palavra do Evangelho mundo afora. “Não se trata simplesmente de
abrir a porta para que venham, para acolher, mas de sair porta fora, para
procurar e encontrar”
Nesse momento particular em que vivemos o isolamento social, façamos nossa
parte como cristãos. “Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um
recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus.”
(I Pedro 4- 10)
Rezemos para que os fiéis cristãos sejam repletos do Espírito Santo, que
conheçam e experimentem os dons e talentos que carregam, sendo inseridos
na alegria de servir. Ave-Maria.
Vocação para ser catequista.
A catequese não é um “trabalho” nem uma tarefa externa à pessoa do
catequista, mas “somos” catequistas, e a vida inteira gira em torno desta missão.
Com efeito “ser” catequista é uma vocação de serviço na Igreja; o que foi
recebido como dom da parte do Senhor, por sua vez deve ser transmitido. Por
conseguinte, o catequista tem o dever de voltar constantemente ao primeiro
anúncio, ou “querigma”, a dádiva que transformou a sua vida. É o anúncio
fundamental que deve ressoar de maneira contínua na vida do cristão, ainda
mais em quantos são chamados a anunciar e a ensinar a fé. «Nada há de mais
sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse
anúncio» (Evangelii gaudium, n. 165). Este anúncio deve acompanhar a fé, que
já está presente na religiosidade do nosso povo. É necessário assumir todo o
potencial de piedade e de amor encerrado na religiosidade popular, a fim de que
não se transmitam apenas os conteúdos da fé, mas também se crie uma

verdadeira escola de formação na qual seja cultivado o dom da fé recebida, de
tal maneira que os gestos e as palavras reflitam a graça de sermos todos
discípulos de Jesus.
Rezemos por todos os catequistas, que sejam inseridos na doutrina da fé
Católica, sendo formados e renovados na alegria, no amor pela Igreja, pelo
Evangelho, por Jesus Cristo, atraindo mais operários para a messe. Ave-Maria..
7. ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO PELAS VOCAÇÕES
Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos
sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs
vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos
jovens o desejo de se consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-as no
seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos
de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento
vocacional, de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso amor
misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, interceda por nossa
comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de
vocações autênticas para o serviço do povo santo de Deus.
Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai...
8. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus
“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a
proteção de vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal pode acontecer.
Conservai ilibadas as suas mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo
Santíssimo.
Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado
pelo caráter sublime de vosso glorioso sacerdócio.
Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do
mundo.
Dai-lhe também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em
vosso Corpo e Sangue, o poder de mudar os corações dos seres humanos.
Abençoai os seus trabalhos, com abundantes frutos e concedei-lhe um dia a
coroa da Vida Eterna. Amém”.
9- O Cântico de Maria
A minh‘alma engrandece o Senhor
e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador,
pois ele viu a pequenez de sua serva;
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas
e santo é o seu nome!
Seu amor, de geração em geração,
chega a todos que o respeitam.

Demonstrou o poder de seu braço,
dispersou os orgulhosos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e os humildes exaltou.
De bens saciou os famintos
e despediu, sem nada, os ricos.
Acolheu Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor,
como havia prometido aos nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos para
sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
10- Bênção Final
O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Amém.
Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós.
Amém.
Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz.
Amém.
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.
Amém
Dia 1º de Agosto é o Dia do Padre – Sejamos fiéis neste mês Vocacional,
perseveremos em nossas orações pelas vocações sacerdotais e
religiosas.
Amadas (os), espero que todos (as) estejam bem, na graça de Deus.
Estou com muitas saudades.
Não desanimemos! Em breve nos veremos, com a graça de Deus.
Deus abençoe a todos(as) por intercessão da Virgem Maria.
Com carinho ir. Sandra

