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1º ENCONTRO 

Ambiente (colocar em destaque: a cruz, bíblia e flores) 

REFRÃO MEDITATIVO: “Aquele que vos chamou. Aquele 
que vos chamou. É fiel, é fiel. Fiel é Aquele que vos 
chamou” (bis) 

I - EM SINTONIA 

Motivação inicial: Em espirito de fé e de alegria estamos 
aqui reunidos para darmos início ao tríduo de ordenação 
diaconal dos seminaristas BRAYAN ROBSON SOUSA 
VERDE, LUCAS MOREIRA GOMES, MANOEL DE JESUS 
PRIMO e RAMON HENRIQUE PEREIRA COSTA. Eles 
receberão o primeiro grau do ministério ordenado no dia 
30 de abril de 2022, às 17 horas na Igreja matriz 
Santíssima Trindade, na Cidade Olímpica. Rezemos para 
que Jesus Bom Pastor anime, fortaleça e revigore o 
fervor vocacional destes nossos jovens irmãos.  

TODOS:  Senhor da messe e pastor do rebanho, enviai 
operários para a messe.  

CANTO: 

Ref.: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Pra fazer 
Tua Vontade, pra viver do Teu Amor, pra fazer Tua 
Vontade, pra viver do Teu amor: Eis-me aqui, Senhor! 
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1. O Senhor é o Pastor que me conduz por caminhos 
nunca vistos me enviou; sou chamado a ser 
fermento, sal e luz e por isso respondi: aqui estou! 

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu 
como profeta e trovador; da história e da vida do 
meu povo, e por isso respondi: aqui estou! 

3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança 
sou chamado a ser sinal; seu ouvido se inclinou ao 
meu clamor, e por isso respondi: aqui estou! 

 

† Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 

TODOS: VINDE ESPÍRITO SANTO, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso Amor. 
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a 
face da terra. Oremos: Ó Deus que instruíste os corações 
dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém 

Leitor 1: Vocação é um chamado do Senhor. É Deus 
quem chama e envia. A iniciativa é toda de Deus. “Não 
fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos 
designei para que vades e produzais frutos e o vosso 
fruto permaneça” (Jo 15,16). Deus quando chama, Ele 
leva em conta toda a sua pessoa, a começar pelo nome, 
passando pela sua família e pela sua história.  Quando 
Deus chama, Ele mesmo capacita para aquilo para o qual 
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está chamando. Em nossa Igreja os ministros ordenados 
são aqueles que recebem o sacramento da ordem: o 
Diaconato, o Presbiterado e o Episcopado. Todo ministro 
na Igreja é, antes de tudo, um servidor do Cristo, da 
comunidade e das coisas divinas. 

TODOS:  Senhor da messe e pastor do rebanho, enviai 
operários para a messe.  

Leitor 2: Todos nós fomos escolhidos, chamados por 
Deus para uma missão. A vocação é um dom gratuito 
que Deus concede a cada um dos Seus filhos. Entender 
e acolher a vocação é uma escolha, que certamente é 
um caminho que conduz à felicidade: “Eu vim para que 
todos tenham vida e tenham vida em abundância” (João 
10,10). A descoberta da vocação conduz à vida em 
abundância, porque a felicidade está alicerçada na 
vivência do projeto de Deus, que não é momentâneo, 
mas, sim, um processo para toda a vida. 

TODOS:  Senhor da messe e pastor do rebanho, enviai 
operários para a messe.  

Leitor 3: Na Igreja temos várias vocações: as gerais – à 
Vida, à Santidade e à Missão; as específicas – ao 
Matrimônio, à Vida Religiosa e ao Sacerdócio. A vocação 
nasce na Igreja.  Ninguém é chamado exclusivamente 
para uma determinada região, nem para um grupo ou 
movimento eclesial, mas para a Igreja e para o mundo.  
Podemos dizer que toda vocação desperta, se alimenta 
e se desenvolve a partir da comunidade eclesial, onde o 
jovem faz a sua experiência de engajamento, de oração 
e de   serviço numa pastoral, num movimento, num 
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ministério especifico: catequista, membro do grupo de 
jovem, coroinha, etc.  

TODOS: Senhor da messe e pastor do rebanho, enviai 
operários para a messe.  

 

II - CHAMA VOCACIONAL  

CONHECENDO OS QUE SERÃO ORDENADOS:  

DIR. Mas nos perguntamos: qual o chão de onde brotam 
as vocações ao ministério ordenado? Quem são estes 
quatro jovens que um dia deixaram a sua família, um 
projeto profissional ou matrimonial, para fazerem um 
caminho de discipulado em vista do ser PADRE? Vamos 
conhecer um pouco deste itinerário vocacional.  

Leitor 1: O jovem BRAYAN ROBSON SOUSA VERDE, 
provém da Paróquia São Pedro Apóstolo na Raposa - 
MA. Nasceu no dia 08 de novembro de 1989. Seus pais 
são: Maria da Graça Sousa e Raimundo Lucio Verde Neto 
(já falecido).  Bradyson Roberto é o seu irmão. Em sua 
paróquia de origem vivia a sua missão na Renovação 
Carismática Católica (Ministério de Música, etc...). E no 
Ministério da Palavra. Entrou no Seminário São João 
Maria Vianney em 27 de julho de 2014. Atualmente reside 
na Paróquia Santa Rita de Cássia, Município de Santa 
Rita-MA.  

TODOS: CONFIRMAI, SENHOR, O VOSSO CHAMADO.  
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Leitor 2: LUCAS MOREIRA GOMES, nasceu no dia 08 de 
novembro de 1994. A sua mãe é Conceição de Maria 
Moreira Gomes, seus irmãos são: Mariana, Josué e Tays. 
Na Paróquia São João Calábria - Cidade Operária, São 
Luis, onde participava do ministério de música e foi 
coroinha durante nove anos. No dia 28 de janeiro de 2014 
entrou no Seminário propedêutico São João Maria 
Vianney. Após os estudos teológicos, vive a experiência 
pastoral na Paróquia Santo Antônio, em Presidente 
Juscelino-MA.  

TODOS: CONFIRMAI, SENHOR, O VOSSO CHAMADO.  

Leitor 3:  Da Paróquia de São Cristóvão em São Luís do 
Maranhão, acolhemos o seminarista MANOEL DE JESUS 
PRIMO.  Nasceu no Rio de Janeiro- RJ, no dia 12 de maio 
de 1993. É filho de João Primo e Meire de Jesus Feliciano. 
Seus irmãos são: Francinete, Gracinete e Sara. Foi criado 
por seus avós maternos José de Ribamar Primo e Ana 
Maria Cordeiro Feliciano, no bairro do Jardim São 
Cristóvão em São Luís do Maranhão. Viveu o seu 
engajamento pastoral na comunidade do Imaculado 
coração de Maria – Paróquia São Cristóvão – como 
legionário, coroinha, MEJ, RCC, grupo de jovens, 
ministério de musica. No dia 28 de fevereiro de 2014 
ingressou no seminário propedêutico.  Atualmente faz a 
sua experiência pastoral na Paróquia de Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito, Rosário - MA.  

TODOS: CONFIRMAI, SENHOR, O VOSSO CHAMADO.  

Leitor 4: O seminarista RAMON HENRIQUE PEREIRA 
COSTA, é filho de José Henrique Costa e Rita Lucenita 
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Pereira Costa. Nasceu em São Luís – MA em 03 de agosto 
de 1991. Tem como irmão Rodney Pereira Costa. Procede 
da Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na 
Cohab, onde atuava no Grupo de Oração da Renovação 
Carismática Católica, Catequese e Liturgia. Em 2010 
entrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, 
onde permaneceu por cinco anos. Após um profundo 
discernimento vocacional, migrou para a Arquidiocese 
de São Luís e ingressando no Seminário Arquidiocesano 
São João Maria Vianney, em janeiro de 2016.  Reside na 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Icatu-MA, 
onde realiza a sua missão.   

TODOS: CONFIRMAI, SENHOR, O VOSSO CHAMADO.  

DIR. A nossa Arquidiocese de São Luís é composta por 
57 paróquias, dividida em 10 foranias, presentes nos 
quatro municípios da ilha (São Luís, Raposa, Ribamar e 
Paço do Lumiar) e mais 11 Municípios na região litorânea 
(Forania São Benedito).  É desta realidade das nossas 
comunidades que provêm os jovens que se sentem 
chamados para o ministério presbiteral, sendo 
acompanhados na pastoral vocacional.   Após um 
período de discernimento vocacional, o jovem é 
acolhido no Seminário São Joao Maria Vianney, onde, 
por um ano, faz a experiência do propedêutico se 
preparando para o vestibular no IESMA, a faculdade 
católica.  Por três anos cursa Filosofia e em seguida, o 
curso de Teologia, com duração de quatro anos.  O 
jovem mora e é acompanhado por um reitor no 
Seminário Santo Antônio, no Centro de São Luís.   
Durante este tempo de seminário vai fazendo a 
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experiência pastoral junto ao Povo de Deus nas 
comunidades das nossas paróquias da Arquidiocese de 
São Luís.  

III - PALAVRA DE DEUS 

CANTO:  

1. Como são belos os pés do mensageiro que 
anuncia a paz. Como são belos os pés do 
mensageiro que anuncia o Senhor.  

Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor (2x) 

PALAVRA DE DEUS: Isaías 6,1-8 

Meditando a palavra de Deus:   

 O que nos chama a atenção neste texto? 

 Como aconteceu o chamado e a vocação de 
Isaias? 

 O que nos chama a atenção na vocação 
presbiteral (padre)? 

 Como a nossa comunidade pode contribuir para a 
formação dos futuros padres em nossa 
Arquidiocese de São Luís?  

IV - PRECES 

1. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos! 
Senhor, que os jovens, alicerçados pela família e 
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pela Igreja, possam sentir-se chamados à 
construção de um mundo melhor e mais fraterno, 
rezemos ao Senhor.  

Todos: ENVIAI SENHOR, OPERÁRIOS PARA A VOSSA 
MESSE. 

2. É graça e dom acolher o chamado para o 
sacramento da ordem, consagrando a vida inteira 
para anunciar a Boa Nova do Reino de Deus no 
serviço ao povo de Deus. Senhor dai coragem, 
alegria e sabedoria aos seminaristas Brayan, 
Lucas, Manoel e Ramon para que cumpram com 
fidelidade a missão que lhes é confiada, nós vos 
pedimos: 

3. “A Igreja é o celeiro das vocações”. Senhor, 
protegei e abençoai as nossas famílias, suscitai 
em nossas comunidades a cultura vocacional, 
para que muitos jovens acolham com 
generosidade e sem medo, o vosso chamado para 
uma especial consagração, nós vos pedimos: 

4. “Tomar a cruz, renunciar a si mesmo e seguir 
Jesus” é o caminho do discipulado missionário de 
toda vocação. Que os vocacionados e 
seminaristas perseverem com animo e fidelidade 
a vocação acolhida na fé, nós vos pedimos: 

5. “ O Filho do Homem não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida em resgate por 
muitos”.  Amparai e dai sabedoria aos padres 
diocesanos e religiosos que estão a serviço da 
missão em nossa Arquidiocese de São Luis. 
Pedimos especialmente saúde e fortaleza aos 
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padres idosos ou que se encontram doentes, nós 
vos pedimos: 

6- Intenções livres.  

ORAÇÃO: (todos) Pai de misericórdia, que destes o vosso 
Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com 
os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades 
cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de 
vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-os, dai 
sabedoria para o necessário discernimento vocacional, 
de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso 
amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, 
interceda por cada comunidade cristã para que, tornada 
fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações 
autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém 

PAI NOSSO/ AVE MARIA... 

 

V - ORAÇÃO VOCACIONAL 

Senhor da Messe e pastor do rebanho, faz 
ressoar em nossos ouvidos teu Forte e suave convite: 
“Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, 
que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e 
generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe 
não se perca por falta de operários, desperta nossas 
comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser 
serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na 
vida consagrada e religiosa. 
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Senhor, que o rebanho não pereça por falta de 
pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos e ministros. Dá perseverança a 
nossos seminaristas.  Desperta o coração de nossos 
jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 

Senhor da Messe e pastor do rebanho, chama-
nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, 
modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a 
responder “SIM”. Amém. 

 

VI - BENÇÃO FINAL  

DIR.: Ó Deus que pela força maternal do Espirito Santo, 
santificas o vosso povo, pela intercessão de Nossa 
Senhora da Vitória, São Luís Rei de França e São José de 
Ribamar nos proteja e guarde o Deus que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém.  

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre 
seja louvado. 

TODOS: PARA SEMPRE SEJA LOUVADO.  

CANTO FINAL 

1. Por escutar uma voz que disse que faltava gente 
pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e  
assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os 
operários que deixam tudo pra te levar.  E fui lutar 
por um mundo novo não tenho lar mais ganhei um 
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povo.  E fui lutar por um mundo novo não tenho 
lar mais ganhei um povo.  
Ref.. Sou cidadão do infinito, do infinito, do 
infinito.  E levo a paz no meu caminho, no meu 
caminho, no meu caminho.  

2. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei 
de Deus.  Abençoei quem fez pouco caso e 
espalhou cizânia onde eu semeei.  Não recebi 
condecoração por haver buscado um país irmão.  
Vou semeando por entre o povo e  vou sonhando 
este mundo novo.  

 

  

  



  
 
 
 

14 
 

2º ENCONTRO  

Ambiente: (neste encontro colocar em destaque: a 
Bíblia, imagem de Nossa Senhora e uma vela) 

I - EM SINTONIA 

REFRÃO VOCACIONAL: Senhor, chamaste-me aqui 
estou. Chamaste-me aqui estou. Oh, oh oh. (2x). 
Chamaste-me, aqui estou.  

Dir. Neste segundo dia do nosso tríduo de oração 
vocacional queremos olhar e nos unirmos a Maria, a 
jovem do SIM e pedir pelos seminaristas BRAYAN 
ROBSON SOUSA VERDE, LUCAS MOREIRA GOMES, 
MANOEL DE JESUS PRIMO e RAMON HENRIQUE 
PEREIRA COSTA, que serão ordenados diáconos pelas 
mãos do nosso arcebispo Dom Gilberto Pastana no dia 
30 de abril de 2022. O tema: ”Quem enviarei? Aqui estou! 
Envia-me”. (Is 6,8) nos ajuda a refletir e estar em sintonia 
com toda a Igreja particular de São Luís que se alegra 
com eles. Cantando, demos inicio ao nosso encontro.    

CANTO INICIAL:  

1. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria a 
serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 
salvador! 
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Ref.:  Maria, cheia de graça e consolo! Venha 
caminhar com teu povo! Nossa mãe sempre será 
(2x).  

2. Roga pelos pecadores desta Terra, roga pelo povo 
que em Deus espera, Mãe do meu Senhor mãe do 
meu salvador. 

 

DIR. † Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

O amor de Deus Pai que nos criou, a graça salvadora de 
Jesus que nos chama e o amor santificador do Espirito 
Santo que nos envia, estejam sempre conosco. 

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo 

ORAÇÃO VOCACIONAL 

 Senhor da Messe e pastor do rebanho, faz ressoar 
em nossos ouvidos teu Forte e suave convite: “Vem e 
segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 
para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca 
por falta de operários, desperta nossas comunidades 
para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece 
os que querem dedicar-se ao Reino na vida consagrada 
e religiosa. 

 Senhor, que o rebanho não pereça por falta de 
pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos e ministros. Dá perseverança a 
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nossos seminaristas.  Desperta o coração de nossos 
jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 

 Senhor da Messe e pastor do rebanho, chama-nos 
para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo 
dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder 
“SIM”. Amém. 

 

II - CHAMA VOCACIONAL 

DIR. Vimos no encontro passado que o caminho 
vocacional percorre todo um processo até a ordenação 
presbiteral. “Aqui estou” é a resposta de um coração 
generoso que, com convicção, trilha um caminho de fé 
esperança, sabendo em quem confiou. Mas, nos 
perguntamos: o que é mesmo um diácono? O que 
fazem?   

PALAVRA DE DEUS; Atos 6,1-7 

Leitor 1: O diácono é chamado a ser servidor, 
especialmente dos mais pobres e sofredores, como nos 
recorda o livro dos Atos dos Apóstolos, ao relatar a 
instituição dos sete, reconhecidos como os primeiros 
diáconos de nossa Igreja. Os apóstolos escolheram sete 
homens “cheios do Espírito Santo e de sabedoria”, e lhes 
impuseram as mãos para o serviço da caridade, isto é, da 
partilha do pão entre os mais pobres. Existem dois tipos 
de diáconos: o diácono transitório, que é aquele que está 
se preparando para o sacerdócio para se tornar padre e 
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o diácono permanente, que é diácono casado, tem uma 
família e uma profissão.  

Leitor 2: Desde as origens apostólicas, o diácono está 
ligado ao serviço da caridade. Trata-se da vivência da 
caridade.  Somos chamados a ser Igreja servidora, 
misericordiosa, fraterna, solidária e acolhedora, 
contando com os diáconos. Além deste serviço 
ministerial da caridade, o diácono também exerce o 
serviço do Altar e o serviço da Palavra. O tríplice serviço 
prestado pelos diáconos deve ser vivido de modo 
integral e com a mesma intensidade sem descuidar de 
nenhum dos três. 

Leitor 3:    Em vista da ordenação presbiteral, o diácono 
transitório responde o seu sim buscando viver os 
conselhos evangélicos da castidade (celibatário  e livre 
para servir), da  obediência (na comunhão com o bispo e 
o seu presbitério),  na simplicidade e despojamento e na 
oração cotidiana, sobretudo na Eucaristia. Vivendo a 
realidade do seu povo é promotor da comunhão eclesial, 
animador dos carismas, presença de Jesus servo, profeta 
e pastor.  

LOUVOR A DEUS PELOS MINISTROS ORDENADOS  

L1: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
porque eles carregam em si o Cristo de um modo 
inefável: carregam sua bondade e sua clemência.  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  
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L2: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
porque eles são pontes que nos ajudam a atravessar o 
abismo dos nossos pecados e alcançar a pátria tão 
esperada da tua infinita misericórdia.  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  

L1: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
porque eles são um Cireneu não obrigado, mas que 
espontaneamente ajudam o Senhor a carregar a cruz na 
pessoa dos irmãos!  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  

L2: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
porque são instrumentos da misericórdia infinita de 
Deus humanado, e, com Ele, são pastores, bons 
samaritanos, cordeiros, vítimas constantemente 
imoladas!  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  

L1: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
porque são qual outro João Batista, a cada novo dia, 
mostrando-nos o “Cordeiro de Deus que tira o pecado 
do mundo”.  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  
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L2: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, 
ministros do vosso perdão e reconciliação.  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  

L2: Eu vos louvo, ó Deus, pelos ministros ordenados, que 
alimentam a vossa família com a Eucaristia, Pão Vivo, 
que dá vida ao mundo.  

Todos: (cantado) Tu és Senhor o meu pastor, por isso 
nada em minha vida faltará.  

 

III - PALAVRA DE DEUS 

Aclamação: Ouve Maria, Jesus vai falar. Ele é o caminho, 
a verdade e a luz. Reza Mãe Santa, para o mundo 
aprender, que só é feliz quem ouve a Jesus.  

Proclamação:  Lucas 1, 26-38 

Meditando a Palavra de Deus:   

 O que marca a vida e a vocação de Maria? 
 Como a vocação de Maria pode nos ajudar a bem 

viver a nossa missão hoje? 
 Em nossa paróquia ou Forania, tem algum 

diácono permanente ou transitório?  
 O que sabemos sobre ele e a sua missão?  
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IV - PRECES 

1. Senhor, que os diáconos, presbíteros e bispos 
sejam fiéis ao vosso chamado, nós vos pedimos: 

Todos: JESUS, POR MARIA, ESCUTAI A NOSSA PRECE.  

2. Jesus, abençoai os padres e diáconos da nossa 
Arquidiocese de São Luís, para que eles nunca 
percam o entusiasmo pastoral e, acima de tudo, 
sejam homens de oração e da caridade, nós vos 
pedimos: 

3. Senhor, fortalecei e iluminai os seminaristas 
Brayan, Lucas, Manoel e Ramon que serão 
ordenados diáconos no dia 30 de abril, nós vos 
pedimos: 

4. Jesus, vós que chamastes os apóstolos para vos 
seguirem, ajudai os seminaristas a serem homens 
maduros e se preparem bem para a missão que 
pretendem assumir, cultivando a espiritualidade 
do Bom Pastor, nós vos pedimos: 

5. Senhor, suscitai em nossas comunidades a 
variedade de vocações para o serviço de seu 
Reino. Que no terreno de nossa comunidade a 
semente de vocações sacerdotais e religiosas seja 
plantada e dê bons frutos, nós vos pedimos: 

6. Jesus, dai saúde e prosperidade a todas as 
pessoas que oram e que ajudam, com 
generosidade, na manutenção dos seminários, 
nós vos pedimos: 
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V - O SIM DE MARIA 

D- Com o SIM de Maria:  T-  o Verbo se faz carne. 
D- No SIM de Maria:  T - a esperança messiânica se 
realiza. 
D - Com o SIM de Maria: T - a humanidade é redimida. 
D - No SIM de Maria: T-  o tempo se torna eterno. 
D - Com o SIM de Maria:  T - a Aliança se renova.  
D - No SIM de Maria: T -  a justiça dos pobres acontece.  
D - Com o SIM de Maria: T - o mal é derrotado. 
D - No SIM de Maria: T-  a Igreja se faz Mãe.  
D - Com o SIM de Maria: T - a redenção nos alcança.  
D - No SIM de Maria:  T- José cumpre a sua missão.  
D - Com o SIM de Maria: T - os anjos dizem amém! 
D - No SIM de Maria: T - a vocação se confirma.  
D - Com o SIM de Maria:  T - somos mensageiros da Boa 
Nova.  
D - No SIM de Maria: T - o amor se concretiza no 
perdão.  
D - Com o SIM de Maria: T - a alegria invade os 
corações.  
D - No SIM de Maria: T -   a vida se faz comunhão.  
D - Com o SIM de Maria:  T - a esperança contagia a 
alma.  
D - No SIM de Maria: T - as bênçãos nos vêm do céu.  
 

PAI NOSSO/ AVE MARIA 

ORAÇÃO: (todos) Pai de misericórdia, que destes o vosso 
Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com 
os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades 
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cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de 
vida fraterna e suscitem nos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós e à evangelização. Sustentai-os, dai 
sabedoria para o necessário discernimento vocacional, 
de modo que, em tudo, resplandeça a grandeza do vosso 
amor misericordioso. Maria, Mãe e educadora de Jesus, 
interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada 
fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações 
autênticas para o serviço do povo santo de Deus. Amém 

 

VI - BENÇÃO FINAL  

DIR.: Ó Deus que pela força maternal do Espirito Santo, 
santificas o vosso povo, pela intercessão de Nossa 
Senhora da Vitória, São Luís Rei de França e São José de 
Ribamar nos proteja e guarde o Deus que é Pai, Filho e 
Espírito Santo. Amém.  

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre 
seja louvado. 

TODOS: PARA SEMPRE SEJA LOUVADO.  

CANTO FINAL:  

Ref.: Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, 
quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da 
sua vida uma eterna procissão. 
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1. Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o Reino 
como vocação, escolhi o mundo  como moradia, 
escolhi o pobre como meu irmão. 

2. Quero ver o mundo com o teu olhar, e a dor da 
vida, com teu coração. Vou levar ajuda a quem 
precisar, vou cantar a vida como uma canção. 

3. Quero descobrir minha vocação: leiga, religiosa ou 
sacerdotal. Quero ver meu povo todo em missão, 
numa Igreja toda ministerial. 
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3º ENCONTRO 

REFRÃO VOCACIONAL: Eis-me aqui, eis-me aqui, 
Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, eis-me aqui, faça—
se em mim a tua vontade.  

I - EM SINTONIA 

MOTIVAÇÃO INICIAL: Amados irmãos e irmãs, neste 
terceiro dia do nosso tríduo em preparação para a 
Ordenação diaconal de BRAYAN ROBSON SOUSA 
VERDE, LUCAS MOREIRA GOMES, MANOEL DE JESUS 
PRIMO e RAMON HENRIQUE PEREIRA COSTA peçamos 
ao Senhor da messe e pastor do rebanho que ajude estes 
nossos jovens a exercerem este ministério com zelo, 
diligência, amor e servindo sempre com alegria. Hoje 
somos convidados a rezar a partir da palavra ENVIA-ME, 
conforme o tema escolhido do profeta Isaias. Sejam 
bem-vindos. Com alegria, entoemos o nosso canto de 
entrada. 

CANTO:  

1. Tu, te abeiraste da praia não buscaste nem sábios, 
nem ricos, somente queres que eu te siga.  
Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, 
pronunciastes meu nome.  Lá na praia, eu deixei o 
meu barco, junto a ti buscarei outro mar.  
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2. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho 
nem ouro nem espadas; somente redes e o meu 
trabalho.  

3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a 
outros descanse; amor que almeja seguir amando.  

4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de 
almas que esperam; bondoso amigo que assim 
me chamas.  

 

† Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 

O Deus da esperança que nos enche de toda alegria e 
paz em seu filho Jesus, pela ação do Espirito Santo, 
esteja conosco.  

T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  

 

II - CHAMA VOCACIONAL 

DIR. São João Batista Maria Vianney é o padroeiro dos 
padres. Vejamos o que ele nos diz:  

"Oh! Como o sacerdote é algo sublime! Se ele se 
apercebesse morreria… O sacerdote é alguém muito 
grande! Deus lhe obedece: diz duas palavras e Nosso 
Senhor desce do céu. ” 
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 “O Sacerdote é o amor do Coração de Jesus. Quando 
virdes o padre, pensai em Nosso Senhor Jesus Cristo. ”  

LEITOR 1: Quem é mesmo o padre diocesano? É o padre 
incardinado em uma Igreja Particular (Diocese), 
inteiramente consagrado a Ela, ao serviço dEla, para, em 
íntima união com o Bispo e os demais membros do 
Presbitério, pastoreá-la, isto é, ser pastor nesta Igreja 
Particular (Diocese). Alguns elementos marcam a vida, a 
missão e a espiritualidade do presbítero diocesano: 

Ref. Um consagrado para amar, um consagrado pra se 
doar, um amor que não busca  interesses seus, é o 
mais puro amor, o amor de Deus.  

Leitor 2: Em primeiro lugar o amor à Palavra de Deus. 
Quem se sente chamado ao ministério presbiteral deve 
ser um apaixonado pela Palavra de Deus, pois será o 
“homem da palavra”. O papa Bento XVI deixa bem claro 
a necessidade de se apresentar a Palavra de Deus aos 
jovens vocacionados e seminaristas como sendo fonte 
de firmeza e sabedoria: “Autênticas vocações para a vida 
consagrada e para o sacerdócio encontram seu terreno 
propício no contato fiel com a Palavra de Deus (…) 
Queridos jovens não tenhais medo de Cristo! Ele não tira 
nada, e dá tudo. Quem se entrega a Ele, recebe o 
cêntuplo”. 

Ref. Um consagrado para amar, um consagrado pra se 
doar, um amor que não busca  interesses seus, é o 
mais puro amor, o amor de Deus.  
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Leitor 3: Em segundo lugar o amor à Eucaristia. A 
Eucaristia é fonte e ápice de toda a evangelização, é o 
centro da Assembleia Eucarística, o centro da 
comunidade de fiéis presidida pelo presbítero. A 
Eucaristia e a vivência do mistério eucarístico devem 
preencher a vida e a missão do presbítero. O Sacerdócio 
nasceu juntamente com a instituição da Eucaristia e 
ligado a ela. Não é por acaso que as palavras “fazei isto 
para em memória de mim”, são pronunciadas por Jesus 
imediatamente após as palavras da consagração 
eucarística.  Através da ordenação sacerdotal, o Padre é 
ligado à Eucaristia de uma maneira toda especial e 
excepcional.  

Ref. Um consagrado para amar, um consagrado pra se 
doar, um amor que não busca  interesses seus, é o 
mais puro amor, o amor de Deus.  

Leitor 4: Em terceiro lugar o amor ao Reino de Deus que 
exige o empenho para a construção de uma sociedade 
justa e fraterna. A missão do presbítero acontece neste 
mundo, com todas as suas realidades e desafios. Ele é 
um anunciador do Reino de Deus e colabora para que 
esta realidade já vá se concretizando no meio da 
humanidade. É importante tomar cuidado para não 
corrermos o risco de um “endeusamento” do presbítero, 
que muitas vezes pode se tornar fanatismo ou na 
idolatria de lideranças. O Catecismo da Igreja Católica 
aponta a Doutrina Social da Igreja como “o 
desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho 
sobre a dignidade da pessoa humana e sobre sua 
dimensão social”.  O Papa João Paulo II foi firme na 
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doutrina, mas não menos firme em apontar a 
necessidade do empenho social da Igreja, na busca de 
defender os princípios de uma ética evangélica que 
trabalhe pela promoção integral da vida. 

Ref. Um consagrado para amar, um consagrado pra se 
doar, um amor que não busca  interesses seus, é o 
mais puro amor, o amor de Deus.  

DIR.  “Tu sabes tudo Senhor, Tu sabes que eu vos amo” 
(Jo  21, 15-17). É o amor profundo por Jesus, Palavra 
encarnada, Palavra que se faz pão na Eucaristia para a 
vida do mundo, que deve nortear o itinerário de quem 
deseja tornar-se padre, ou quem já é. É o amor que dará 
forças ao padre para exclamar como Ezequiel; “Andarei 
à procura da ovelha perdida e reconduzirei ao redil a que 
se extraviou, carregarei aquela ferida e cuidarei da que 
está doente”(Ez 34, 16). 

 

III - PALAVRA DE DEUS 

CANTO:  

Ref.: Dá-me a palavra certa, na hora certa e do 
jeito certo; e pra pessoa certa.  Dá-me a cantiga 
certa, na hora certa e do jeito certo; e pra pessoa 
certa.   

1. Palavra é como pedra, preciosa sim; quem sabe o 
valor cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, 
queima até o fim.  Quem sabe o que diz há de ser 
mais feliz.  
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PALAVRA DE DEUS: 1º. Coríntios 11, 23-29.  

REFLEXÃO:   

 O que nos chama a atenção neste texto mais 
antigo sobre a Eucaristia? 

 Como Jesus nos ajuda a ser hoje uma Igreja 
Eucarística? 

 Qual a relação do padre com a Eucaristia? 
 Além da missa, que outras atividades marcam a 

vida e a missão do padre em sua comunidade?  

CANTO:  

Jesus erguendo-se da ceia Jarro e bacia tomou.  Lavou 
os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou.  Aos pés 
de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és? Não 
terás parte comigo se não lavar os teus pés.  

a) És o Senhor, tu és o Mestre; os meus pés não lavarás.  
O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás.  
Se eu vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai 
os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei.  

b)Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus:  
se vos ameis uns aos outros, disse Jesus para os seus. 
Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei:  
que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei.  

LADAINHA PELOS SACERDOTES  

Senhor, para zelar pela vossa honra,   
Senhor, para aumentar nossa fé,  
Senhor, para sustentar vossa Igreja,  
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Senhor, para pregar vossa doutrina,  
Senhor, para defender vossa causa,  
Senhor, para corrigir os erros,  
Senhor, para mostrar o vosso amor,  
Senhor, para não nos deixar nunca esquecer dos pobres 
e abandonados,  
Senhor, para mostrar a vossa verdade,  
Senhor, para nos encaminhar para a verdadeira Justiça,  
Senhor, para sustentar a verdade,  
Senhor, para dirigir nossa vida,  
Senhor, para iluminar o mundo,  
Senhor, para ensinar as riquezas do vosso Coração, 
Senhor, para fazer-nos amar o Espírito Santo,  
Senhor, para zelar pela honra e glória de vossa Mãe, a 
Santa Virgem Maria,  
Senhor, para que todos os vossos ministros sejam o sal 
da terra e a luz do mundo.  
 

Preces espontâneas... 

 

ORAÇÃO VOCACIONAL 

 Senhor da Messe e pastor do rebanho, faz ressoar 
em nossos ouvidos teu Forte e suave convite: “Vem e 
segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade 
para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca 
por falta de operários, desperta nossas comunidades 
para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece 
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os que querem dedicar-se ao Reino na vida consagrada 
e religiosa. 

 Senhor, que o rebanho não pereça por falta de 
pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos e ministros. Dá perseverança a 
nossos seminaristas.  Desperta o coração de nossos 
jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. 

 Senhor da Messe e pastor do rebanho, chama-nos 
para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo 
dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder 
“SIM”. Amém. 

PAI NOSSO/ AVE MARIA 

ORAÇÃO: (todos) Oração pelas Vocações Sacerdotais 

Senhor Jesus, Bom Pastor, que em obediência ao 
Pai dais a vida pelas ovelhas, concedei-nos as vocações 
sacerdotais de que a Igreja e o mundo tanto necessitam. 
Fazei que as nossas famílias e comunidades sejam 
campo fértil, onde possam germinar. Abençoai o 
trabalho apostólico dos sacerdotes, catequistas e 
educadores para que acompanhem a vocação 
sacerdotal daqueles que escolheis. Dai aos jovens 
seminaristas a coragem de Vos seguir e o dom de 
configurarem o seu coração com o Vosso. E que Santa 
Maria, Vossa Mãe, Rainha dos Apóstolos, os guie e 
proteja, até chegarem a ser pastores consagrados a Deus 
e ao seu Povo. Amém! 
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BENÇÃO FINAL  

DIR.: Ó Deus que pela força maternal do Espirito Santo, 
santificas o vosso povo, pela intercessão de Nossa 
Senhora da Vitória, São Luís Rei de França e São José 
de Ribamar nos proteja e guarde o Deus que é Pai, Filho 
e Espírito Santo. Amém.  

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre 
seja louvado. 

TODOS: PARA SEMPRE SEJA LOUVADO.  

CANTO FINAL:  

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, 
contigo pelo caminho, Santa Maria vai.  
Ref. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria 
vem (2x)  

2. Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão, 
não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. 

3. Mesmo que digam os homens Tu nada podes 
mudar, luta por um mundo novo de unidade e paz. 

4. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que 
abres caminho, outros te seguirão.  


