	
  

Preces	
  
Irmãos rezemos pelas Vocações
dizendo todos: OUVI-NOS SENHOR.
1. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo
D. António, e por todos os bispos,
padres e diáconos, para que sejam fiéis
à graça que receberam e não se
cansem de ser servidores da nossa
Alegria. Oremos irmãos.
2. Pelos consagrados, religiosos e
missionários para que manifestando na
Igreja, pelo Espírito Santo, a beleza dos
diversos carismas, sejam para o mundo
de hoje Sal e Luz. Oremos irmãos.
3. Pela nossa Diocese do Funchal, pelas
comunidades paroquiais, para que
animadas pelo Espírito Santo, sejam
fermento de novas e abundantes
vocações, e se sintam responsáveis
pelo crescimento de todos os jovens
que a Vós se queiram entregar
incondicionalmente. Oremos irmãos.
4. Pelas famílias, verdadeiros “santuários
da vida”, para que vivam fiéis no amor
e, pela oração, sejam terreno fecundo
onde nasçam e perseverem novas
vocações sacerdotais. Oremos irmãos.

Escuta	
  Senhor	
  a	
  nossa	
  Oração.	
  Por	
  nosso	
  
Senhor	
  Jesus	
  Cristo,	
  Vosso	
  Filho…	
  

Oração pelas Vocações
Deus Pai, fonte de toda a
santidade, envia novas vocações à
Tua Igreja, Servidores generosos da
humanidade ferida,
Evangelizadores entusiasmados e
corajosos, Pastores santos, que
santifiquem o Teu povo com a palavra
e os sacramentos da Tua Graça,
Consagrados que mostrem a
santidade do Teu Reino, Famílias
tocadas pela Tua beleza, para que,
pelo Teu Espírito Santo, comuniquem a
salvação de Cristo a todas as pessoas
da Terra. Amén.

Oremos. Fazei, Senhor, que o
sacramento pelo qual nos renovais,
encha o nosso coração com a
suavidade do vosso amor e nos leve a
desejar as riquezas do reino dos Céus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e
amo-Vos. Peço-Vos perdão para os
que não creem, não adoram, não
esperam e não Vos amam.	
  

ORAÇÃO	
  
PELAS	
  
VOCAÇÕES	
  
	
  

Podemos	
  Rezar!	
  
Pedir	
  ao	
  Senhor	
  que	
  continue	
  
a	
  chamar	
  jovens	
  para	
  a	
  vida	
  
sacerdotal	
  e	
  consagrada.	
  

Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Ámen.

	
  	
  

PALAVRA	
  
DE	
  DEUS	
  

Introdução: Estamos diante do
Senhor para rezar. Vamos rezar
pelas Vocações. Vamos pedir ao
Senhor que chame jovens da nossa
terra para a vida sacerdotal e
consagrada.
Senhor tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
Leitura do Livro de Jeremias
Vós me seduzistes, Senhor, e eu
deixei-me seduzir; Vós me
dominastes e vencestes. Em todo o
tempo sou objeto de escárnio, toda
a gente se ri de mim; porque sempre
que falo é para gritar e proclamar:
«Violência e ruína!». E a palavra do
Senhor tornou-se para mim ocasião
permanente de insultos e zombarias.
Então eu disse: «Não voltarei a falar
n’Ele, Não falarei mais em seu
nome». Mas havia no meu coração
um fogo ardente, comprimido
dentro dos meus ossos. Procurava
contê-lo, mas não podia. Palavra do
Senhor. Graças a Deus.
	
  

Salmo Responsorial:
O Senhor é meu Pastor nada me falta.
O Senhor é meu Pastor nada me falta.
Em verdes prados me faz descansar
E conduz-me às águas refrescantes.
Reconforta a minha alma
E guia-me por caminhos retos, por
amor do seu nome.
Ainda que atravesse vales tenebrosos
De nenhum mal terei medo
Porque Tu estás comigo
A tua vara e o teu cajado dão-me
confiança.
Na verdade, a tua bondade e o teu
amor
Hão-de acompanhar-me todos os dias
da minha vida,
E habitarei na casa do Senhor
Para todo o sempre.
	
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Mateus
Caminhando ao longo do mar da
Galileia, viu dois irmãos: Simão,
chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois
eram pescadores. Disse-lhes Jesus:
«Vinde e segui-Me, e farei de vós
pescadores de homens». Eles
deixaram logo as redes e seguiramn’O. Um pouco mais adiante, viu
outros dois irmãos: Tiago, filho de
Zebedeu, e seu irmão João, que
estavam no barco, na companhia de
seu pai Zebedeu, a consertar as
redes. Jesus chamou-os, e eles,
deixando o barco e o pai, seguiramn’O. Depois começou a percorrer
toda a Galileia, ensinando nas
sinagogas, proclamando o
Evangelho do reino e curando todas
as doenças e enfermidades entre o
povo.
Palavra da Salvação.

DEUS	
  
CHAMA	
  

