ARQUIDIOCESE DE RIBEIRÃO PRETO
AGOSTO – MÊS DAS VOCAÇÕES
“Sei em quem depositei a minha fé”
2Tm 1,12b
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
♫ CANTO PARA EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Graças e louvores sejam dadas a todo momento!
Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento!
Irmãos e irmãs, estamos reunidos em verdadeira
comunhão com toda a Igreja, que é sempre chamada a
rezar pelas vocações. A oração se torna caminho para o
discernimento vocacional, não só porque Jesus mesmo
convidou a rogar ao dono da messe, mas porque é
somente na escuta de Deus que podemos chegar a
descobrir o projeto que Ele mesmo traçou: no mistério
contemplado,
descobre-se
a
própria
identidade,
“escondida com Cristo em Deus”.
Viver a própria vocação significa permitir que a barca
da nossa vida, seja conduzida por Cristo, que chama a
cada um para participar ativamente de sua missão.
♫ CANTO: A Barca
DIRIGENTE: Guardemos um instante de profundo silêncio,
contemplando fixamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo
silêncio, a voz de Deus pode ecoar em nossa vida.
Adoremos o Senhor. (Instante de silêncio).
DIRIGENTE: A Palavra de Deus é a fonte de onde brotam e
se desenvolvem todas as vocações. É preciso que
escutemos desarmados e respondamos com coragem, à
vontade de Deus em nossa vida. Acolhamos a Palavra do
Senhor:
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Leitura Bíblica: 2 Tm 1,6-12
Por este motivo, exorto-te a reavivar o dom espiritual
que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos.
Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de
força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois,
de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu
prisioneiro; pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo
evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e
nos chamou com vocação santa, não em virtude de nossas
obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa
graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos
eternos, foi manifestada agora pela Aparição de nosso
Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas
também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho,
para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor.
Eis por que sofro estas coisas. Todavia não me
envergonho, porque eu sei em quem depositei a minha fé,
e estou certo de que ele tem poder para guardar o meu
depósito, até aquele Dia.
Palavra do Senhor
Graças a Deus
♫ REFRÃO VOCACIONAL: Senhor, chamaste-me aqui
estou.
REFLEXÃO DA PALAVRA
DIRIGENTE: Pensemos nesse momento, na intimidade
pessoal com Jesus, qual tem sido a minha resposta aos
convites que Deus faz na minha vida:


Reconheço a voz de Deus que me chama? (Refletir
em silêncio);
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Quais os sinais da presença de Deus em minha
história? (Refletir um silêncio);



Sinto medo de dar uma resposta a Deus?
em silêncio);



Sou capaz de deixar TUDO, para seguir minha
vocação? (Refletir em silêncio);



Tenho rezado pelas vocações? (Refletir em silêncio);

(Refletir

♫ CANTO: Quando chamaste os doze primeiros.
PRECES
1. Pelo nosso Papa, Sacerdotes, Diáconos, Religiosos e
Religiosas, seminaristas e vocacionados, para que Deus lhes
conceda muita luz, força, coragem para a missão que
assumiram e lhe dê a graça da perseverança. Rezemos:
Senhor, escutai a nossa súplica.
2. Por todas as famílias, especialmente as de nossa
comunidade, para que através de uma vivência cristã em
seus lares, pela oração e bom exemplo, ofereçam aos filhos
o ambiente propício para responderem ao chamado de
Deus e de poderem livremente fazer sua opção vocacional.
Rezemos:
3. Pelas comunidades, para que, por uma vivência
profunda de vida de fé e comunhão de amor, incentivem
os grupos de jovens, grupos de discernimento vocacional, e
tudo que possa despertar a vocação. Rezemos:
4. Por toda Equipe de Animação Vocacional, para que
continue sendo iluminada pelo Espírito de Deus e, assim
continue a despertar santas vocações para a Igreja.
Rezemos:
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ORAÇÃO DO SENHOR
DIRIGENTE: Rezemos todos juntos, como irmãos na vocação
batismal, a oração que o próprio Jesus nos ensinou: Pai
nosso...
BENÇÃO DO SANTÍSSIMO
♫ CANTO: Tão sublime Sacramento.
Do céu lhes destes o pão.
Que contém todo o sabor.
OREMOS: Senhor, que, neste admirável sacramento, nos
deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a
graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de
vosso corpo e sangue, que possamos experimentar sempre
em nós o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais
com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
ORAÇÃO VOCACIONAL
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar pelo nosso caminho, pelas
nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o
convite a muitos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Daí forças para que
vos sejam fiéis como os apóstolos leigos, como sacerdotes,
como religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
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