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MÊS VOCACIONAL: DIA DAS VOCAÇÕES LEIGAS

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

ESCOLHER A CRISTO

Criando um clima de recolhimento, convidando
à oração, cantar o refrão meditativo n° 12

01. MOTIVAÇÃO
C. Cristo é o centro da nossa fé! Nossas
dúvidas se esclarecem quando vivenciarmos
seu Mistério Pascal. Jesus nos interpela para
acolher sua proposta e com ela iluminar o
mundo, através do nosso testemunho fiel.
Celebrando hoje o dia das vocações leigas,

cantemos alegres:

02. CANTO
Te louvo, meu Senhor... n. 97

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Voltemos o nosso olhar para o Senhor.
Reconheçamos sua infinita bondade e su-
pliquemos a graça do seu perdão.
D. Senhor, que sois o caminho que leva ao
Pai, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que sois a verdade que ilumina
os povos, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.



D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Ao Deus bondoso e compassivo entoe-
mos nosso louvor.
Glória, glória nas alturas... nº 252

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, força dos fracos. Uni vosso
povo com laços de amor. Dai a vossos
filhos e filhas a graça de cumprir teus
mandamentos. Que fixem o coração nas
vossas promessas. Que vivam na ale-
gria plena que Cristo, vosso Filho, veio
trazer. Por ele vos pedimos, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Js 24, 1-2a.15-17.18b

L.1 Leitura do Livro de Josué.

SALMO RESPONSORIAL: 33(34)
Refrão: Provai e vede quão suave é o
Senhor!

SEGUNDA LEITURA: Ef 5, 21-32

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Jo 6, 60-69

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Vamos aclamar... nº 298

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Estamos no mês vocacional e a igreja nos
propõe refletir sobre a vocação do leigo.
Aparentemente parece mais fácil a missão
dos leigos, se comparada àquela dos sa-
cerdotes e religiosos, mas na realidade, ela
é tão ou mais difícil. Muito mais do que pre-
gar o Evangelho, a missão do leigo exige
um viver evangelicamente em todos os lu-
gares e situações onde ele estiver: no tra-
balho, na diversão, nos negócios, na famí-
lia, na sua opção política, etc. Qualquer
pessoa que queira viver evangelicamente no
mundo de hoje, certamente será pressiona-
da de muitas formas pelas forças
antievangélicas presentes em todos os lu-
gares e que assumem nomes e feições tão
diferentes.
A primeira leitura narra a conclusão de uma
etapa da história da salvação de Israel.
Josué, que havia sucedido Moisés na con-
dução do povo, chega ao fim de seus dias e
de sua missão. O povo já havia entrado na
terra e Josué chegava bem próximo da sua
morte. Reúne os anciãos e os chefes do povo
e lhes pede fidelidade ao Senhor. Recorda
ao povo que mesmo depois da realização
das promessas de Deus em favor deles, to-
dos continuam livres para permanecer ou
não fiéis. Eles podem escolher entre servir
o Deus verdadeiro ou outros deuses; po-
rém a única garantia de salvação eterna es-
tava no seu Deus. O que vemos aqui ilumi-
na também o nosso caminho, enquanto fi-
lhos do novo e definitivo povo de Deus.
Toda a história da salvação, bem como a
nossa própria história pessoal, comprovam
que onde não há fidelidade e perseverança
nos mandamentos de Deus, não há possi-
bilidade de salvação. É verdade que ela é
um dom gratuito, mas para que chegue até
nós, é necessário, no mínimo, que seja aco-
lhida com toda liberdade e consciência.
São Paulo, trata do modo como deve viver



a família cristã, particularmente o casal cris-
tão, para que juntos cumpram seus com-
promissos com Deus e perseverem na fide-
lidade prometida mutuamente diante de
Deus. Segundo o plano de Deus, o objeti-
vo comum do casal cristão é ser uma só
coisa diante de Deus. Não deve haver su-
perior e inferior, nem maior ou menor, mas
somente duas almas, que juntos buscam vi-
ver a perfeita comunhão, semelhante àque-
la que existe no mais íntimo do nosso pró-
prio Deus Uno e Trino.
No Evangelho temos a conclusão de um dis-
curso que Jesus fez para uma grande multi-
dão de discípulos que o seguia. Ele havia
deixado bem claro que não seria fácil seguí-
lo e permanecer-lhe fiel.  Aquele que livre-
mente decide-se pelo seguimento de Jesus,
deve fazer esta opção consciente das difi-
culdades que isso acarreta e com a firme
disposição de perseverar até o fim. Ouvin-
do o discurso de Jesus, muitos seguidores
o deixaram e voltaram atrás. Jesus então
questiona e provoca os doze: Vós também
quereis ir embora? Simão Pedro, porém,
respondeu: A quem iremos, Senhor? Só
Tu tens palavras de vida eterna. Portan-
to, o evangelho nos recorda que é indis-
pensável para a nossa salvação permane-
cermos fiéis ao nosso Deus e Senhor Jesus
Cristo. Mas, para que Ele possa nos ofere-
cer este dom, é necessário que façamos uma
opção livre, radical e definitiva por Ele e
por seus ensinamentos. Novamente a Pala-
vra de Deus nos remete ao tema eucarístico
que meditamos a alguns domingos atrás. De
fato, se é verdade que o seguimento fiel do
Senhor parece exigir mais do que somos
capazes, é igualmente verdade que na Eu-
caristia encontramos a força necessária para
caminhar até o fim, independente do que
venha a nos acontecer ao longo do cami-
nho.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como discípulos-missionários, renove-
mos a nossa adesão a Cristo Jesus: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
Elevemos ao Deus da vida nossos pedidos:
Todos: Ouvi-nos, Pai de amor.
L.1 Que a Igreja de Deus renove a cada
dia sua opção e sua fidelidade a Cristo. Que
se examine à luz do Evangelho, rezemos.
L.2 Pelos que duvidam e querem organizar
sua vida sem Jesus, para que compreen-
dam que sem Ele nada podemos fazer, re-
zemos.
L.1 Que o Sínodo dos Bispos ilumine "A
vida e a missão da família na Igreja e no
mundo contemporâneo", rezemos.
L.2 Que encaremos os acontecimentos da
vida com o olhar maduro da fé, rezemos.
L.1 Pelos que participarão do 9° Encontro
Estadual de Fé e Política. Que ajudem a
animar nossas comunidades no testemunho
autêntico da fé em todos os campos da so-
ciedade, rezemos.
D. Senhor Jesus, só Vós tendes palavras
de vida eterna; ajudai-nos a obedecer vos-
sa Palavra e vossa vontade, mesmo quan-
do são duras e pesadas diante da nossa fra-
gilidade. Vós que viveis e reinais com o Pai
e o Espírito Santo. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos os frutos do nosso tra-
balho. Com eles reconhecemos as graças
recebidas do bondoso Deus.
Aceita, ó Pai, a nossa oferta... n. 403

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs: pelo batismo, fomos
escolhidos para sermos santos e
irrepreensíveis diante do Pai no amor. Fo-
mos acolhidos como seus filhos adotivos em
Jesus Cristo. Fomos feitos sua herança, e
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Leituras para a Semana
2ª Ap 21, 9b-14 / Sl 144(145) / Jo 1, 45-51
3ª 1Ts 2, 1-8 / Sl 138(139) / Mt 23, 23-26
4ª 1Ts 2, 9-13 / Sl 138(139) / Mt 23, 27-32
5ª 1Ts 3, 7-13 / Sl 89(90) / Mt 24, 42-51
6ª 1Ts 4, 1-8 / Sl 96(97) / Mt 25, 1-13
Sáb.: Jr 1, 17-19 / Sl 70(71) / Mc 6, 17-29

predestinados a ser o louvor da sua glória.
Honrando nosso batismo, louvemos o nos-
so Pai, e proclamemos com alegria: A
Deus, o único sábio, seja dada a glória,
por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos
séculos. Amém.
Cantando: Bendito seja o Nome do Se-
nhor, agora e sempre, por toda a eter-
nidade!
D. É um prazer para nós vos louvar, Deus
do universo. Vós sois bendito, fonte ines-
gotável de vida. Vós ofereceis a todos a
vossa bênção, e a todos introduzis no mis-
tério da vossa comunhão de amor.
Cantando: Bendito seja o Nome...
D. Vós sois bendito por Jesus, pobre en-
tre os pobres. Nele, os cegos vêem e os
corações vacilantes recobram coragem.
Por ele, recebemos a cura dos nossos
males, e até os desertos voltam a florir.
Cantando: Bendito seja o Nome...
D. Vós sois bendito pelo teu Espírito, so-
pro de ternura, que suscita vida e esperan-
ça no coração da humanidade. Na alegria
deste mesmo Espírito, nós vos cantamos
nossa ação de graças.
Cantando: Bendito seja o Nome...
D. Nós vos louvamos com alegria, fazen-
do memória de Jesus ressuscitado: fazei que
nele sejamos UM, ó Pai, para que o mun-
do creia que vós O enviastes.
Cantando: Bendito seja o Nome...
D. Como santificastes Jesus no Batismo,
consagrai-nos no Vosso Amor, ó Pai. Fazei
de todos os batizados criaturas novas.
Recebei o louvor de toda a criação, e a
prece que elevamos a Vós com as pala-
vras que Jesus mesmo nos ensinou:
Todos rezam: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como sinal do nosso desejo sincero de
promover a paz, saudemo-nos como irmãos
e irmãs.
É bonita demais... nº 545

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós
o Vosso amor. Transformai-nos de tal
modo pela Vossa graça, que em tudo
possamos agradar-Vos. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco. Ele está no
meio de nós.
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

17. CANTO
A tua vida, Senhor... n° 729


