
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Reunidos pela fé, somos convidados 
pelo próprio Deus para nos sentarmos 
à mesa que Ele mesmo preparou e nos 
oferece generosamente o alimento que 
sacia nossa fome de vida, de felicidade, 
de eternidade. Jesus nos mostra que é 
preciso acolher o pão que Deus nos oferece 
e reparti-lo com os irmãos.
Na primeira semana do mês vocacional, 
rezamos pelas vocações ao ministério 
ordenado: diáconos, padres e bispos. “Ide 
e anunciai” é o apelo que ecoa em cada 
coração que se abre à voz de Deus. “Ide e 
anunciai” é a resposta dada não somente 
com a voz, mas também com a própria 
vida, por aqueles que fazem do Reino de 
Deus a sua pátria.

3. CANTO DE ABERTURA: 2 / 5 (CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 166 / 170 (CD 3)

Dir.: No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, tam-
bém nós somos convidados a morrer ao 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mi-
sericórdia do Pai.

(Silêncio.)

Dir.: Tende compaixão de nós, Senhor!

TODOS: Porque somos pecadores.

Dir.: Manifestai, Senhor, a vossa mise-
ricórdia!

TODOS: E dai-nos a vossa salvação.

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém.

6. GLÓRIA: 210 (CD 23) / 220

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, como Pai, ma-
nifestais vossa preferência pelos neces-
sitados e sofredores. Dai-nos vosso amor 
para multiplicar o pão e saber reparti-lo. 
Que esse pão, que vossa providência 
concede, seja partilhado fraternalmente, 
e assim se manifeste o vosso amor para 
conosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 55,1-3

9. SALMO RESPONSORIAL: 144 (145)

Vós abris a vossa mão e saciais os vos-
sos filhos.

Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda a criatura.

Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam
e vós lhes dais no tempo certo o alimento;
vós abris a vossa mão prodigamente
e saciais todo ser vivo com fartura.

É justo o Senhor em seus caminhos,
é santo em toda obra que ele faz.
Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente.

10. SEGUNDA LEITURA: Rm 8, 35.37-39

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O homem não vive somente de pão, mas 
vive de toda palavra que sai da boca de 
Deus, e não só de pão. Amém. Aleluia, 
aleluia!

12. EVANGELHO: Mt 14,13-21

O Senhor esteja convosco! Ele está no 
meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Rezemos ao Cristo, bom Pastor, para 
que dê pastores santos à Igreja e nos guie 
nos caminhos da verdade, dizendo:

Enviai, Senhor, os operários à vossa 
messe!

Senhor, abençoai o papa, bispos e padres 
para conduzirem o povo de Deus com 
sabedoria e zelo pastoral.

Pai, iluminai os diáconos, a fim de que 
deem testemunho de serviço generoso 
junto às comunidades cristãs.

Senhor, dai perseverança aos seminaristas, 
clareza no discernimento da vocação e 
espírito missionário para abraçarem o 
sacerdócio.

Pai, encorajai os jovens que sentem o 
chamado ao ministério ordenado, para 
que assumam a vocação a eles confiada.

Dir.: Ouvi, Senhor, os nossos pedidos, por 
Cristo, nosso Senhor. 

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20) 
/  395 (CD 5)

Dir.: Ouvir o chamado do Senhor e res-
ponder a ele com a vocação é estar com 
o coração sempre aberto para servir. Toda 
vocação é comunitária, pois desperta para 
a necessidade da vida em comum. Ninguém 
é vocacionado só para si, mas se coloca 
a caminho, colaborando para a obra do 
Reino. Neste momento de partilha, cada 
um é convidado a ir diante do altar com 
as mãos estendidas e ofertar a sua vida. 
Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Lembrai-vos de nós, Senhor, quando 
vierdes em vossa glória e ensinai-nos a 
dizer: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

DEUS NOS FALA
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Verificar as condições sugeridas pela Ar-
quidiocese de Vitória devido às ações de 
combate à transmissão do Covid-19.

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 495/ 506 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 1024

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, com o Pão da 
vossa Palavra, que não nos deixais faltar, 
renovais a nossa vida, novas forças vós 
nos dais. Sendo assim, temos certeza: 
vossa graça nos fará sempre ter este 
alimento que nos leva à salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Derramai sobre nós, Senhor Deus, 
vossa infinita misericórdia. Amém.

Conservai-nos na força da vida e na graça 
da salvação de vosso Filho Jesus. Amém.

Iluminai a nós e nossas famílias com a luz 
de vosso Santo Espírito. Amém.

Desça sobre todos nós a bênção de Deus 
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Vamos em paz e o Senhor, nosso Deus, 
vos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24) / 643

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A equipe de liturgia poderá preparar 
um ambiente próximo ao presbitério, com 
elementos vocacionais (sandálias, Bíblia, 
rede, terço, etc.), sem ofuscar ou tirar a 
centralidade do altar.
w	Se houver na comunidade algum 
vocacionado ao ministério ordenado, 
convidá-lo a tomar parte da Liturgia da 
Palavra.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Jr 28,1-17 / Sl 118(119), 
29. 43.79.80.95.102 

 (R/. 68b) / Mt 14,22-36
3.ª-feira: Jr 30,1-2.12-15.18-22 / 

Sl 101(102),16-18.19-
21.29 e 22-23 (R/. 20b) / 
Mt 15,1-2.10-14

4.ª-feira: Jr 31,1-7 / Cânt.: Jr 31, 
10.11-12ab.13 (R/. cf. 
10d) / Mt 15,21-28

5.ª-feira: Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 
1,16-19 / Sl 96(97),

 1-2.5-6.9 (R/. 1a.9a) /
 Mt 17,1-9
6.ª-feira: Na 2,1.3;3,1-3.6-7 

/ Cânt.: Dt 32,35cd-
36ab.39abcd.41 (R/. 39c) 
/ Mt 16,24-28

Sábado: Hab 1,12-2,4 / Sl 9A(9), 
8-9.10-11.12-13 

 (R/. 11b) / Mt 17,14-20
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Vocação ao Ministério Ordenado
 O Sacramento da Ordem é, na 
Igreja, composto de três graus, a saber, 
o episcopado, o presbiterato e o diaconato.
 Como legít imo sucessor dos 
apóstolos, o bispo recebe o primeiro grau 
do Sacramento da Ordem. É a sua plenitude, 
que insere o eleito no colégio episcopal. 
Desse modo, o bispo compartilha com 
o sucessor do apóstolo Pedro, o papa, e 
com todos os bispos a solicitude pelas 
Igrejas do mundo inteiro, embora lhe seja 
confiada uma porção do povo de Deus, 
uma diocese. Seu ofício (trabalho) é o de 
ensinar, como fiel guardião e anunciador da 
Palavra e da doutrina, mas também deve 
santificar e reger o rebanho do Senhor que 
a ele é confiado. Cada diocese é chamada a 
reconhecer em seu bispo o princípio visível 
e fundamental de sua unidade com a Igreja 
Universal. A diocese, unida ao bispo, realiza 
a universalidade da Igreja. Lá o bispo é o 
pastor e exerce seu ofício ajudado pelos 
diáconos, seus auxiliares imediatos, e 
pelos padres, seus colaboradores.
 O segundo grau do Sacramento 
da Ordem é o presbiterato. O presbítero 
é ordenado para exercer o ministério 
sacerdotal. A ordenação, pela unção 
do Espírito Santo, confere ao presbítero 
uma marca indelével, permanente. É 
assim configurado a Cristo sacerdote, 
habilitando-o a agir em seu nome e em sua 
pessoa (IN PERSONA CHRISTI CAPITIS). 
Dessa forma, deve sempre estar unido ao 
seu bispo e ser-lhe solícito, pois, a partir da 
ordenação, tornou-se cooperador da Ordem 
Episcopal. Deve estar sempre operando 
junto ao bispo (cooperador) e, presente 
nas comunidades e diversos serviços, 
ser como que uma “extensão” do bispo, 

uma vez que sempre designado por este, 
conforme a tradição apostólica. Assim, o 
presbítero deve assumir incansavelmente 
a função para a qual é consagrado: pregar 
o Evangelho, celebrar o culto divino, 
sobretudo o Sacrifício Eucarístico e ser 
o pastor dos fiéis. Também o presbítero 
é ordenado para uma missão universal e 
deve ser solícito com a Igreja espalhada 
por todo o mundo. No entanto, irá exercer 
seu ministério numa Igreja Par ticular 
(diocese), podendo ser a sua de origem 
ou aonde faz missão, unido fraternalmente 
aos demais presbíteros, com os quais 
forma o “presbitério” que, unido ao 
bispo diocesano e sempre dependente 
do mesmo, é corresponsável pela diocese 
inteira.
 Enfim, o terceiro grau do Sacramento 
da Ordem é o diaconato. O diácono não 
é ordenado para o sacerdócio, mas é 
configurado a Cristo servidor de todos. 
Deve, por isso, estar a serviço de todos, da 
Igreja. Exerce seu ministério como auxiliar 
do bispo diocesano e sob sua autoridade 
imediata. Assim, o diácono auxilia o bispo 
no ministério da Palavra, do culto divino, 
da orientação pastoral e, sobretudo da 
caridade aos mais pobres e necessitados. 
Na Igreja Latina, há o costume de se 
conferir o diaconato a homens casados 
ou solteiros que realmente manifestam 
o propósito de servir a Cristo em sua 
Igreja através deste ministério. Já os 
candidatos ao presbiterato são ordenados, 
antes, diáconos transitórios, enquanto se 
preparam para o sacerdócio ministerial e 
assumem a disciplina do celibato.

Equipe Folheto Caminhada


