MISSA DE ABERTURA DO ANO VOCACIONAL DIOCESANO
Diocese de Uruguaiana – RS
1º de Agosto de 2021
Mês Vocacional

Preparação para a Missa:
➢ Liturgia do 18° Domingo do Tempo Comum;
➢ Rezar a Dezena Vocacional antes da Missa, como de costume;
➢ Utilizar na Procissão de Entrada a Imagem de Nossa Senhora Conquistadora e do
Banner do Ano Vocacional, colocando posteriormente em destaque junto ao altar;
➢ Cantos Vocacionais;
➢ Após as Preces da Comunidade rezar a Oração do Ano Vocacional.

Motivação Inicial:
Irmãos e Irmãs, sintamo-nos bem acolhidos para esta Santa Missa, na qual damos início ao mês
Vocacional e, como Diocese de Uruguaiana, abrimos o Ano Vocacional Diocesano, no qual além
de rezarmos pelas vocações específicas, queremos criar em nossas comunidades uma cultura
vocacional, conscientizando-nos da necessidade de sermos sensíveis ao apelo que Deus nos faz.
“Amados, Chamados e Enviados”, a exemplo da Mãe Conquistadora, a vocacionada do Pai,
possamos renovar o nosso “Eis-me aqui, Senhor” (Lc 1,38). Iniciemos esta Missa, abrindo nosso
Ano Vocacional Diocesano, cantando:

Ato Penitencial: Cantado.

Glória:
“Glória a Deus nas alturas” por Jesus Cristo, Verdadeiro Pão descido do Céu, alimento que nos
sustenta na missão e nos fortalece no sim vocacional. Cantemos:

Liturgia da Palavra:
Deus nutre nosso viver por meio de Sua Palavra, a qual nos ensina a abandonar paixões e
mentalidades enganosas a fim de acolhermos o dom da vida eterna. Acompanhemos com atenção
a Liturgia da Palavra:
➢
➢
➢
➢

Primeira Leitura: Ex 16,2-4.12-15
Salmo: 77(78)
Segunda Leitura: Ef 4,17.20-24
Evangelho: Jo 6,24-35

➢ Preces:
“Escutai, Senhor, a nossa prece!”
1. Pelo Papa, Bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas, para que sejam perseverantes
no “sim” e transmitam o Evangelho com alegria, rezemos:
2. Que as crianças e jovens sejam sensíveis ao Chamado de Deus e respondam com
fidelidade às propostas do Cristo Bom Pastor, rezemos:
3. Que nossas famílias sejam escolas do amor e da fé, rejeitando tudo o que não convém ao
cristão e abracem aquilo que é digno desse nome, rezemos:
4. Para que nossas Comunidades despertem para uma cultura vocacional por meio da
oração, da acolhida e do testemunho, favorecendo o discernimento das diversas vocações.
5. Após as preces, rezar a Oração do Ano Diocesano Vocacional.

Liturgia Eucarística:
Ofertório:
Apresentemos os dons do Pão e do Vinho que para nós se tornarão Corpo e Sangue do Senhor.
Partilhemos também a nossa oferta, fruto da bondade do nosso Deus, enquanto cantamos:

Comunhão:
“Disseram-Lhe eles: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. Jesus lhes respondeu: “Eu sou o pão da
vida: quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem acredita em Mim nunca mais terá sede”.
Aproximemo-nos da Mesa Eucarística, cantando.

