
DIOCESE DE FOZ DO IGUAÇU 

PASTORAL VOCACIONAL DIOCESANA 
 

MÊS VOCACIONAL 

Tema: “Cristo vive! Somos suas testemunhas” 

Lema: “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18) 

 

SUBSÍDIO LITURGICO PARA O 1º DOMINGO –  

VOCAÇÕES AO MINISTÉRIO ORDENADO (Bispo, Presbítero, Diácono) 

 

Orientações Gerais 

Observação 1: Apresentaremos algumas sugestões para que cada equipe de liturgia em sua comunidade possa 

avaliar e preparar aquilo que for possível. 

Observação 2: Além das sugestões próprias para cada domingo, temos a sugestão geral para o mês, onde cada 

domingo símbolos serão acrescentados para compor o cenário vocacional motivador para a celebração 

comunitária. 

 

TEMA GERAL: Preparar um mural, de preferência ao lado do presbitério, onde o cartaz do mês vocacional 

oferecido pela Pastoral Vocacional será afixado bem no centro (ao redor do cartaz, em cada domingo serão 

afixados outros símbolos sugeridos em cada celebração). 

 

Preparar com antecedência: 

- Letreiro grande: “MÊS VOCACIONAL” na parte superior do mural; 

- Nomes do(s) Bispo, padres da paróquia, diáconos da paróquia; 

- pesquisar se da comunidade existe algum padre ou seminarista (escrever um nome num papel); 

- preparar tirinhas para entregar para todos os meninos e adolescentes: “Você já pensou em ser padre?” 

- ver se encontram um quadro ou uma imagem de São João Maria Vianney – patrono dos padres; 

- um altarzinho para a imagem de Nossa Senhora junto ao mural; 

 

Dezena do terço pelas vocações 

Animador: É dever da comunidade rezar ao Senhor para que suscite as vocações necessárias para sua Igreja. Por 

isso convido toda a comunidade a rezarmos essa dezena do terço e a oração vocacional para que em nossa 

comunidade esse chamado do Senhor seja acolhido de coração aberto e generoso. 

 Pai-nosso; 10 Ave-Marias; Glória; Meu Bom Jesus. 

Animador: Enviai, Senhor, operários à vossa messe; 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 

 

ACOLHIDA  

Animador: Caros irmãos e irmãs!  

O mês de agosto é na Igreja do Brasil o mês vocacional instituído em 1981. Nasceu para nos ajudar a rezar o 

nosso chamado, descobrir a proposta de amor que o Senhor tem para cada um e dar a resposta em nossa 

comunidade de fé. O tema desse ano nos convida a experimentar de novo a alegria do encontro com o 

Ressuscitado. A Ressurreição de Jesus oferece uma nova perspectiva vocacional de missão aos discípulos. A 

nossa vida vocacional recebe sentido a partir da experiência pessoal de se deixar ser encontrado pelo Senhor que 

vive e nos ama com amor eterno. A liturgia é o momento mais intenso de experimentarmos esse encontro. Jesus 

nos recorda: ficai preparados. É missão da comunidade viver a vigilância. Cantemos alegremente: 

(Enquanto acontece o canto, à frente da procissão litúrgica inicial, entram os símbolos preparados para fixar 

no mural: o letreiro, os nomes do bispo, padres, diáconos, seminaristas e a imagem de Vianney e de Nossa 

Senhora)  

 

 

PONTOS QUE PODEM SER LEVADOS EM CONTA NA REFLEXÃO DA PALAVRA 

O Cristo Ressuscitado enviou a sua Igreja a testemunhar o seu Reino no mundo, e pela “Sagrada Ordenação 

confere a alguns fiéis o dom do Espírito Santo para apascentarem a Igreja pela Palavra e pela Graça de 

Deus”(Ritual de Ordenação - RO).  
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“O ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em ordens diversas por aqueles que desde a antiguidade 

são chamados Bispos, Presbíteros e Diáconos” (RO). Eles são chamados a proclamar com a sua missão que Cristo 

Vive e que nos quer vivos, e por isso nos conduz através dos pastores da Igreja.  

“Os Bispos, «revestidos da plenitude do sacramento da Ordem», pelo Espírito Santo, «foram constituídos 

verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores» e, como tais, presidem ao rebanho do Senhor na 

pessoa de Cristo chefe.  

«Os presbíteros, estão Associados aos Bispos na dignidade sacerdotal e, por força do sacramento da Ordem, são 

consagrados, à imagem de Cristo sumo e eterno Sacerdote, para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar 

o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento».  

Aos diáconos «são-lhes impostas as mãos, mas para o ministério sagrado. Fortalecidos com a graça sacramental, 

servem o povo de Deus, em união com o Bispo e o seu presbitério, na diaconia da liturgia, da palavra e da 

caridade” (RO).  

Assim a Igreja é conduzida pelos Pastores que o Senhor escolheu para guardar o seu Rebanho, testemunhando 

que ele Vive e nos convida à Vida Plena Nele. Peçamos ao Senhor da Messe que conserve os nossos pastores na 

fé e na caridade, e que chame muitos jovens para o ministério ordenado. 

 

SUGESTÕES DE PRECES 

Presidente: Ao Senhor da Messe, irmãos e irmãs, roguemos com muita confiança, apresentando-lhe as nossas 

preces. E após cada invocação, rezamos juntos: T: Senhor, a messe é grande e os operário são poucos. 

 

1. Senhor, abençoai o Papa, os bispos e os presbíteros da vossa Igreja, sustentai suas vidas e dai-lhes força e 

coragem no pastoreio dos fiéis e na celebração do culto divino, nós vos pedimos:  

T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos.  
2. Senhor dai aos nossos seminaristas e diáconos perseverança e coragem no caminho de discernimento e 

preparação para o ministério sacerdotal e que possam, movidos por vossa Palavra, dar uma autêntica resposta de 

amor a Vós e ao Povo de Deus, nós vos pedimos: T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos.  

3. Senhor fortalecei no seu ministério os nossos padres, para que sejam testemunhas do seu Reino de justiça e 

paz. Nós vos pedimos. T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos.  

4.  Senhor que enriqueceis a sua Igreja com o serviço da caridade, da palavra e da liturgia pelo ministério de 

nossos Diáconos, confirmai-os em sua vocação. Nós vos pedimos. T: Senhor, a messe é grande e os operários 

são poucos.  

5. Senhor, apresentamos em vosso altar a 58ª Romaria Vocacional de nossa Diocese de Foz do Iguaçu, que será 

celebrada em outubro, na cidade de Medianeira. Que essa Romaria seja um evento propício aos jovens para 

discernirem o Vosso chamado. Nós vos pedimos. T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos. 

6. Senhor que o seu povo não cesse de rezar pelas vocações, para que floresça a diversidade de ministérios em 

sua Igreja, para o serviço do mundo. Nós vos pedimos. T: Senhor, a messe é grande e os operários são poucos.  

 

Presidente: Concluindo nossas preces, rezamos a Oração Vocacional do Papa Paulo VI. 

Todos: 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 de nossos 

jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como 

sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém. 
Presidente: Enviai, Senhor, operários à vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 
 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

(Convidar todos os meninos e adolescentes a se aproximarem do mural e da imagem de Nossa Senhora e 

entregar para cada um a “tirinha” com a frase: VOCÊ JÁ PENSOU EM SER PADRE?) 

- Comunidade a consagrar os meninos e adolescentes a Nossa Senhora pedindo sua intercessão no 

discernimento do chamado do Senhor rezando/cantando a consagração a Nossa Senhora. 
 

AVISOS 
- Entregar os envelopes para a coleta pelas Vocações que acontecerá no próximo domingo e convidar todas as 

famílias a rezarem todos os dias a oração pelas vocações e trazer sua oferta na celebração. 
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SUBSÍDIO LITURGICO PARA O 2º DOMINGO – 

VOCAÇÕES Á VIDA FAMILIAR  

 

Ambientação: No mural que vai sendo preparado a cada domingo, colocar os nomes ou fotos das famílias que 

participam da vida da comunidade. Os pais podem entrar com as fotos/nomes e fixá-las no mural. 

 

Preparar com antecedência: 

- Letreiro grande: “MÊS VOCACIONAL” na parte superior do mural; 

- Nomes e/ou fotos das famílias que participam da vida da comunidade;  

- Um altarzinho para a imagem de Nossa Senhora junto ao mural; 

- Preparar tirinhas para entregar para todos os pais: “Todo pai é chamado a ser presença de Deus em sua casa!” 

 

Dezena do terço pelas vocações 
Animador: Estimados irmãos e irmãs, rezemos juntos esta dezena do terço vocacional, pedindo que o Senhor da 

Messe continue a enviar operários, pessoas disponíveis para o serviço do Reino de Deus. Ofereçamos, de modo 

especial, nossos pais, pedindo, pela intercessão da Virgem, que eles sejam verdadeiros sinais da presença de Deus 

dentro de suas casas.  

Todos: Divino Jesus, nós vos oferecemos essa dezena do terço vocacional, recorrendo à intercessão da Bem-

Aventurada Virgem Maria, vossa e nossa mãe, em favor de todos os vocacionados e vocacionadas, rogando-

Vos que não deixeis vossa messe sem operários. Amém. 

 Pai-nosso; 10 Ave-Marias; Glória; Meu Bom Jesus. 

Animador: Enviai, Senhor, operários à vossa messe; 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 

 

ACOLHIDA 

Animador: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne para participarmos da 

Santa Missa. No contexto do mês vocacional, iniciamos hoje a Semana Nacional da Família, com o tema: “Amor 

familiar, vocação e caminho de santidade”! Também queremos agradecer e pedir a Deus uma proteção especial 

para nossos pais, para que com todo carinho, atenção e doação sejam verdadeiros guias de suas famílias no 

caminho da santidade. Elevemos nossos louvores a Deus, nosso Pai de bondade, por todos os pais. Iniciemos 

nossa celebração, cantando. 

(Enquanto acontece o canto, à frente da procissão litúrgica inicial, entram os símbolos preparados para fixar 

no mural: as fotos e/ou nomes das famílias da comunidade)  

 

 

SUGESTÕES DE PRECES 

Presidente: Irmãos e irmãs, toda Palavra proclamada ilumina nossa caminhada de fé. Assim inspirados, 

apresentemos ao Pai nossas preces: T. Pai santo, acolhei nossas preces! 

 

1. Concedei-nos, Pai do céu, que nos reconheçamos, antes de tudo como vossos filhos Rezemos: T. Pai santo, 

acolhei nossas preces! 

2. Concedei-nos, Pai de amor, que sejamos para nossos filhos verdadeiros educadores na fé, pelo testemunho e 

pelo anúncio da Palavra. Rezemos: T. Pai santo, acolhei nossas preces! 

3. Concedei-nos, Pai de bondade, que nossos filhos aprendam conosco os bons exemplos de amor, diálogo e 

fraternidade nas nossas famílias, assim como Jesus, aprendeu de José e Maria. Rezemos: T. Pai santo, acolhei 

nossas preces! 
4. Concedei-nos, Pai clemente, que sejamos pais e mães que despertam nos filhos a vocação que Deus colocou 

no “ser” de cada um. Rezemos: T. Pai santo, acolhei nossas preces! 

5. Concedei-nos, Pai de Jesus, que a 58ª Romaria Vocacional de nossa Diocese de Foz do Iguaçu, que 

celebraremos no mês de outubro, leve a juventude a despertar diante dos apelos de Teu Filho que insistentemente 

repete: “Segue-me! ”. Rezemos. T. Pai santo, acolhei nossas preces! 

 

Presidente: Concluindo nossas preces, rezamos a Oração Vocacional do Papa Paulo VI. 

Todos: 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 de nossos 
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jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como 

sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém. 

Presidente: Enviai, Senhor, operários à vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!  

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

(Convidar todos os pais a se aproximarem do mural e da imagem de Nossa Senhora e entregar para cada um 

a “tirinha” com a frase: “TODO PAI É CHAMADO A SER PRESENÇA DE DEUS EM SUA CASA!”) 

- O presidente da celebração convida os pais a lerem juntos a frase que lhes foi entregue. Pode, então, invocar 

uma bênção sobre os pais e aspergir sobre eles a água benta. Recorre-se ao auxílio da Virgem, 

rezando/cantando a consagração a Nossa Senhora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

SUBSÍDIO LITURGICO PARA O 3º DOMINGO –  

VOCAÇÕES Á VIDA CONSAGRADA (Religiosos e religiosas) 

 

Ambientação: Dispor de um vaso (de papel para o mural ou vaso de barro/argila mesmo para por dentro do 

barco): ao lado dele, colocar tarjetas com as palavras “pobreza”, “castidade” e “obediência” para recordar os 

votos por meio dos quais os consagrados e consagradas se oferecem a Deus e aos irmãos (as). Também outra 

ideia colocar um fio de barbante que sai de dentro do vaso, onde estão penduradas as fotos dos religiosos atuais 

de nossa comunidade e daqueles que fizeram parte da nossa história, como sinal de que juntos tecemos a história, 

no testemunho do Reino. 

 

Preparar com antecedência: 

- Letreiro grande: “MÊS VOCACIONAL” na parte superior do mural; 

- Um vaso “de papel” para ser fixado no mural com os três votos evangélicos (Pobreza, castidade e obediência); 

- Nomes ou fotos dos religiosos da comunidade; 

- Preparar tirinhas para entregar para todas as meninas: “Você já pensou em ser uma irmã religiosa?” 

- Colocar algumas fotos de consagrados e consagradas; 

- um altarzinho para a imagem de Nossa Senhora junto ao mural; 

 

Dezena do terço pelas vocações 
Animador: Irmãos e irmãs, que este Mês Vocacional continue aquecendo o coração de cada um de nós, de cada 

cristão, sobretudo dos nossos jovens para esse despertar vocacional a serviço de toda a Igreja.  

Maria sendo modelo dos consagrados, é aquela que primeiro aponta os conselhos evangélicos como estilo de vida 

para seguir Jesus no caminho da santidade.  Ela é a casta que gera em seu coração o Amor de Deus; é a pobre que 

vai ao encontro de Isabel e doa de si mesma para o outro, mesmo tendo em seu seio “o direito” de ser servida; é 

a obediente que ama e pratica a vontade de Deus, mesmo sem entender, “guardando todas as coisas em seu 

coração”. E em sua abertura à vida, à oração e ao outro, continua a ser referência para todo aquele que com 

coragem dizem seu “Fiat” (sim) à vontade de Deus. 

Recorremos à tua intercessão ó Maria, nossa mãe, em favor de todos os vocacionados e vocacionadas, rogando-

Vos que não deixeis a messe sem operários. Amém. 

 Pai-nosso; 10 Ave-Marias; Glória; Meu Bom Jesus. 

Animador: Enviai, Senhor, operários à vossa messe; 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 

 

Refrão orante: Quem poderia imaginar... (Frei Décio e Frei Talles-CD - “Chamaste-me, Senhor”! Paulus) - 

(enquanto se canta, entra este vaso de barro) 

 

ACOLHIDA 

Animador: Irmãos e Irmãs! Celebramos hoje a solenidade da Assunção de Maria aos céus. Maria participa de 

corpo e alma, da vida ressuscitada do seu filho, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor.   

A plenitude da vida em Deus é também a meta que Maria alcançou por pura graça, antes de nós. A Igreja lembra 

que a Mãe de Jesus é modelo para todos os cristãos, e, de forma particular, dos que se consagram a Deus pelos 

conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. A vida consagrada é um dom do Pai, por meio do 

Espírito, à sua Igreja. As Religiosas e os Religiosos que, na pobreza, obediência e castidade, se doam à 

comunidade de fé, estão a serviço do Povo de Deus, por meio da oração, das missões, da educação e das obras de 

caridade. Os Conselhos são sinais visíveis dessa pertença total a Deus. São sinais do amor de Deus e da entrega 

que o religioso e a religiosa é capaz de fazer a Deus, são pessoas humanas a caminho que revelam o amor de 

Deus, a vida futura. Buscando viver o estilo de vida do próprio Cristo.  

Acolhamos a equipe de celebração cantando...  

(Enquanto acontece o canto, à frente da procissão litúrgica inicial, entram os símbolos preparados para fixar 

no mural: os três votos evangélicos e as fotos dos consagrados e consagradas)  

 

 

SUGESTÕES DE PRECES 

Presidente: Irmãos e Irmãs, inspirados na Palavra de Deus que nos foi proclamada, elevemos nossas súplicas ao 

Pai de bondade com toda confiança: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja!  
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1. Senhor da messe, te pedimos pela a Igreja, chamada a ser no mundo sacramento de salvação para todos, para 

que viva com alegria a sua missão de ajudar seus filhos no caminho de descoberta, de discernimento e de 

perseverança na sua vocação, fazendo-se, na pessoa de seus líderes, acompanhadores e companheiros no caminho, 

nós vos pedimos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja! 

2. Senhor da messe, te pedimos por todos os consagrados, para que se descobrindo sempre mais amados por Deus, 

possam ser sinais tangíveis da presença de Cristo, através de uma vida coerente com os conselhos evangélicos 

professados, de uma vida fraterna baseado no mandamento do amor e na dedicação amorosa no apostolado 

especifico de cada um, nós vos pedimos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja! 

3. Senhor da messe, te pedimos pelos jovens da nossa comunidade e por todos aqueles que se sentem chamados 

a uma vida de consagração, para que sejam generosos no seu “sim” a Deus e ao próximo, descobrindo na doação 

de suas vidas a alegria de servir e amar, nós vos pedimos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja!  

4. Senhor da messe, conservai os Religiosos e as Religiosas, Consagrados e Consagradas seculares em sua 

vocação batismal de viver o carisma e a espiritualidade própria, sendo sinais visíveis de Cristo no mundo. 

Recebendo o nosso apoio para seguirem a caminhada, nós vos pedimos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja! 

5. Senhor da messe, te pedimos por todos os membros das Equipes de Animação Vocacional, para que continuem 

sendo iluminados pelo Espírito de Deus e, assim continuem a despertar santas vocações para a Igreja, nós vos 

pedimos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja!  

6. Senhor da messe, recebei a preparação da 58ª Romaria Vocacional de nossa Diocese de Foz do Iguaçu, que 

acontecerá no mês de outubro. Apresentamos em teu altar todas as pessoas envolvidas em sua preparação: recebei 

seu empenho e dedicação e, uma vez mais, clamamos: T. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja! 

 

Presidente: Concluindo nossas preces, rezamos a Oração Vocacional do Papa Paulo VI. 

Todos: 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 de nossos 

jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como 

sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém. 
Presidente: Enviai, Senhor, operários à vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos!  

 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

(Convidar todos as meninas e adolescentes a se aproximarem do mural e da imagem de Nossa Senhora e 

entregar para cada um a “tirinha” com a frase: VOCÊ JÁ PENSOU EM SER UMA IRMÃ RELIGIOSA?) 

- A comunidade pode consagrar as meninas e adolescentes a Nossa Senhora, pedindo sua intercessão no 

discernimento do chamado do Senhor rezando/cantando a consagração a Nossa Senhora. 
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SUBSÍDIO LITURGICO PARA O 4º DOMINGO –  

VOCAÇÕES Á VIDA LAICAL (Lideranças leigas, catequistas, ministros e animadores de comunidades) 

 

Ambientação: Colocar na base do mural a seguinte frase: “Todos os batizados são importantes na vida da 

comunidade”. Acrescentar fotos das várias lideranças leigas da comunidade: os catequistas, ministros 

extraordinários, os coordenadores de pastorais e movimentos.  

 

Preparar com antecedência: 

- Letreiro grande: “MÊS VOCACIONAL” na parte superior do mural; Na parte inferior, acrescentar: “TODOS 

OS BATIZADOS SÃO IMPORTANTES NA VIDA DA COMUNIDADE”. 

- Nomes ou fotos das várias lideranças leigas da comunidade; 

- Preparar tirinhas para entregar para todos os participantes, com a frase: “Eu sou batizado! Todos os batizados 

são importantes na vida da comunidade” 

- Um altarzinho para a imagem de Nossa Senhora junto ao mural; 

 

Dezena do terço vocacional 

Animador: Irmãos e irmãs, antes de iniciarmos nossa celebração, rezemos uma dezena do terço em favor das 

vocações sacerdotais, religiosas e leigas:  

Todos: Divino Jesus, nós vos oferecemos essa dezena do terço vocacional, recorrendo à intercessão da Bem-

Aventurada Virgem Maria, vossa e nossa mãe, em favor de todos os vocacionados e vocacionadas, rogando-Vos 

que não deixeis vossa messe sem operários. Amém. 

 Pai-nosso; 10 Ave-Marias; Glória; Meu Bom Jesus. 

Animador: Enviai, Senhor, operários à vossa messe; 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 

 

ACOLHIDA 

Animador: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, nos reunimos neste 4° Domingo 

do mês das vocações, em que contemplamos a vocação laical em todas as suas expressões, a saber; àqueles que 

são leigos associados a um Carisma que servem em um apostolado específico, àqueles que são catequistas, 

ministros extraordinários da comunhão e da palavra, àqueles também que servem com os seus dons para animar 

e preparar a liturgia, àqueles que servem em suas respectivas pastorais e grupos, enfim, todo o povo de Deus que 

recebe no Batismo todas as graças para servir a Deus em santidade e em justiça diante d’Ele. Por isso, que atraídos 

por Ele, em torno da mesa do altar, queremos alimentar nossas almas, que necessitada reconhece que sem Vós 

senhor nada podemos fazer. Em pé, cantemos: 

(Enquanto acontece o canto, à frente da procissão litúrgica inicial, entram os símbolos preparados para fixar 

no mural: as fotos das lideranças leigas) 

 

SUGESTÕES DE PRECES 

Presidente: Irmãos e irmãs em Cristo, roguemos à Deus Pai que com amor e solicitude acolhe os nossos pedidos 

que hoje nós trazemos. E com o coração humilde, junto a todos os filhos e filhas de Deus, rezamos: 

T: Ouvi Senhor, a oração do vosso povo! 

1. Pelo nosso Papa Francisco, que como pontífice da Igreja de Cristo, possa inspirar o protagonismo de todos os 

leigos no engajamento ao apostolado de cada realidade em que a   Igreja local vivencia, sendo elas realidades de 

pobreza, de marginalização, de carência humana e espiritual, para que sejam capazes de inspirar os tantos homens 

e mulheres sedentos de testemunhos cristãos no mundo atual, e com confiança, rezamos: T: Ouvi Senhor, a 

oração do vosso povo! 
2. Pedimos por todo seio familiar, que os pais em primeiro lugar, sabendo a importância de iniciarem os seus 

filhos na fé cristã, sejam os primeiros colaboradores para a construção do Reino de Deus, em sua casa, atuando 

como uma Igreja doméstica em meio a sociedade que suspira por sinais de salvação, e com esperança, clamamos: 

T: Ouvi Senhor, a oração do vosso povo! 
3. Por todas as comunidades, que necessita da ousadia, criatividade e coragem de seus leigos para que promovam 

a Igreja como cooperadora na obra de restauração e transformação de vidas que ainda precisam serem alcançadas, 

e na alegria do anúncio da Boa-Nova, experimentem de maneira concreta a felicidade de estarem juntos 

caminhando em uma mesma estrada rumo ao céu, e com fé, suplicamos: T: Ouvi Senhor, a oração do vosso 

povo! 
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4. Rezamos por todas as obras de evangelização e caridade, no qual existe a participação assídua de leigos, que 

no serviço ao próximo eles encontrem a vida, dando a vida, a esperança, dando esperança, o amor, amando. E 

que saibam cuidar dos interesses dos irmãos mais necessitados em vista dos prêmios futuros. E com gratidão, 

rezamos: T: Ouvi Senhor, a oração do vosso povo! 

5. Acolhei, Deus de amor, a 58ª Romaria Vocacional de nossa Diocese de Foz do Iguaçu. Que, caminhando sob 

o sinal da Cruz do Teu Filho, nossos jovens ouçam os teus apelos. Com toda a Igreja, rogamos: T: Ouvi Senhor, 

a oração do vosso povo! 

 

Presidente: Concluindo nossas preces, rezamos a Oração Vocacional do Papa Paulo VI. 

Todos: 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 de nossos 

jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como 

sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém. 

Presidente: Enviai, Senhor, operários à vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos! 
 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 

(Convidar todos os catequistas e ministros a se aproximarem do mural e da imagem de Nossa Senhora. O 

presidente da celebração pode aspergir sobre eles água benta. Com toda a assembleia, repetir juntos a frase 

da “tirinha”: EU SOU BATIZADO! TODOS OS BATIZADOS SÃO IMPORTANTES NA VIDA DA 

COMUNIDADE.) 

- Toda a comunidade reza a consagração a Nossa Senhora pedindo sua intercessão em favor das lideranças 

leigas. 
 

 

 

 

 


