- Pai Nosso, Ave-Marias e Glória
Refrão vocacional: Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o
faço! Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito? Tenho que
andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço! Como escapar de ti, como calar,
se tua voz arde em meu peito?
5º Mistério - A FIDELIDADE
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para
anunciar a boa nova da Salvação e para publicar o ano da graça do Senhor” (Cf.
Lc 4, 18-19).

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014

MEDITEMOS a Vocação Missionária: Missionário é o cristão
que, como leigo, sacerdote, religioso ou consagrado, dedica sua
vida em transmitir a outros a luz e a alegria da fé. Cabe ao
missionário fazer chegar o Evangelho a todos os lugares e a
todos os povos, pelo testemunho e pela palavra, num contexto
de respeito e de amor pelas culturas locais. Rezemos pela Ir. Antoniele Holanda
que depois dos votos perpétuos, dará continuidade à sua missão na comunidade
do Noviciado das FMA (Salesianas) em São Paulo.
- Pai Nosso, Ave-Marias e Glória
Refrão: Vai, vai, missionária do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar: Não tenhas medo de evangelizar.
- SALVE RAINHA...
Rezemos em unidade com toda a Igreja, a oração pelas vocações:
Ass.:
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 presbiteral e religiosa.
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres 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.
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Tríduo em preparação para os Votos Perpétuos
Ir. Antoniele Holanda, FMA

2º dia do tríduo em preparação aos votos perpétuos
de Ir. Antoniele Holanda, FMA (Salesiana)

1º dia do tríduo em preparação aos votos perpétuos
de Ir. Antoniele Holanda, FMA (Salesiana)

31 de janeiro de 2014 – Missa Festiva de Dom Bosco

30 de janeiro de 2014 - Adoração Eucarística

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, Várzea às 19h
Mantra: Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão bondoso.
Confiemo-nos ao Senhor. Aleluia!

3º dia do tríduo em preparação aos votos perpétuos
de Ir. Antoniele Holanda, FMA (Salesiana)
01 de fevereiro de 2014 – Récita do terço com reflexões vocacionais
Motivação: Confiantes em Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, vamos rezar o
terço vocacional para que todas as pessoas, particularmente as juventudes,
experimentem a beleza de uma vida entregue a Deus e ao próximo, e se
mostrem disponíveis em responder com um SIM generoso a Jesus, o Mestre
que chama. Queremos agradecer a Deus pelo dom de nossa vida, pelo
chamado à santidade, pela graça do batismo, pela nossa vocação e por sermos
Igreja de discípulos missionários de Jesus Cristo a serviço das vocações, aqui e
agora.

Com.: Queridos irmãos e irmãs, preparemos nosso coração e nosso espírito
para este momento especial de encontro com Jesus Nosso Senhor presente na
Sagrada Eucaristia. Cristo, o Bom Pastor, nos convida a abrirmos o nosso
coração para acolhermos Sua mensagem de vida e esperança. Nesse momento
de oração, somos convidados(as) a dirigir nossa atenção sobre a “importância
das vocações na vida e na missão da Igreja e intensificarmos nossas orações
para seu crescimento em número e em qualidade”. Rezemos por Ir. Antoniele
Holanda que se prepara para dar o SIM definitivo a Deus dentro do Instituto das
Filhas de Maria Auxiliadora e ainda, para que as nossas comunidades se tornem
sempre mais vivas e que nossos jovens possam enamorar-se da Igreja, dos
seus ideais, de sua missão e, responder com um generoso sim aos apelos que o
Senhor faz ressoar na vida. Neste espírito de entrega, acolhamos Jesus
Eucarístico cantando:
Exposição do Santíssimo Sacramento: Vem Senhor Jesus (Vida Reluz)

Credo, 1 Pai Nosso,
3 Ave-Marias pedindo as virtudes da FÉ, ESPERANÇA e CARIDADE
1 Glória ao Pai...
1º Mistério - A BUSCA
Então Jesus voltou-se e, vendo quem o seguia, perguntou-lhes: A quem
procurais? Responderam-lhe: Mestre, onde moras? Ele disse: Vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde morava e ficaram com Ele (Jo 1, 38-39).
MEDITEMOS a Vocação Cristã: Viver a vocação humana à luz
da fé e da mensagem de Cristo, consiste sobretudo em dar
continuidade à missão de Jesus, assumindo o batismo nos
seus traços de chamado à santidade e em ser atuante na
comunidade cristã.

Vem Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver,
a tua graça hoje eu quero receber,
sem a bênção do Senhor não sei viver.
Vem Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar
a multidão lá no caminho a ti esperar,
vem ó Santo de Israel passar também neste lugar.
É o Rei, à nossa frente está, é feliz quem o adorar,
é Jesus, o nosso Mestre e Rei, bem aqui tão perto se deixa encontrar.
Diante do Rei dos reis todo joelho se dobrará.
Com.: Continuemos nossa adoração traçando sobre nós
cristão, dizendo (cantando):
Ass.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

- Pai Nosso, Ave-Marias e Glória
Refrão vocacional: Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu
fim. No grito que vem do teu povo, Te escuto de novo chamando por mim (bis)
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Com.: Deus Pai, origem de todas as vocações, Jesus Cristo, fonte de cada
generosa resposta e o Espírito Santo, força de cada fidelidade, vos façam doarnos à Igreja e estejam sempre convosco.
Ass.: E com o teu Espírito.
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2º Mistério - O CHAMADO
Disse-lhes Jesus: Vinde comigo, e farei de vós pescadores de outros mares.
Deixando imediatamente as redes, O seguiram (Mc 1, 17-18). Os discípulos
percebem em Jesus Cristo algo diferente, algo de autêntico e profundo e, por
isso, aceitam deixar imediatamente as redes e segui-Lo.
MEDITEMOS a Vocação Laical: O cristão leigo é aquele que
vive sua vocação batismal, integrando evangelização e
libertação, anúncio profético e transformação da sociedade. É
missão do leigo transformar as estruturas, pela presença dos
valores do Evangelho no âmbito da família, da escola, da
política etc., e sentir-se co-responsável no serviço da
comunidade eclesial.
- Pai Nosso, Ave-Marias e Glória
Refrão: Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo,
mandando esperar. A decisão é tua, a decisão é tua.

3º Mistério - O SEGUIMENTO
Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me (Mt 16, 24-25).
MEDITEMOS a Vocação Sacerdotal: O sacerdote é assinalado pelo
Sacramento da Ordem, colocando-se a serviço do Povo de Deus,
como ministro, servo, pastor e mediador. Sua missão é animar as
comunidades na fé, pela evangelização e pelo testemunho, em
comunhão com todos os fiéis.
- Pai Nosso, Ave-Marias e Glória
Refrão: No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. (bis)
4º Mistério - A MISSÃO
Jesus, aproximando-se, disse-lhes: “Ide, pois, e ensinai a todas as nações;
batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar
tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do
mundo” (Cf. Mt 28, 18-20).
MEDITEMOS a Vocação à Vida Consagrada: São pessoas que se consagram a
Deus, professando votos de pobreza, castidade e obediência e
vivem em comunidade. Comprometem-se a seguir
radicalmente o Senhor, colocando-se a serviço da Igreja e do
mundo com total gratuidade, conforme o carisma de cada
Congregação ou Instituto. Testemunham de forma profética e
comunitária o Deus Vivo e o seu Reino, como valores
absolutos e definitivos.
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Com.: Estamos diante de Jesus sacramentado. Foi Ele quem nos convidou,
quando disse: “Vinde a mim, vós todos que estais fatigados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei”. E aqui estamos. Nós precisamos dele e Ele quis precisar de
nós. Vimos dizer-lhe que o amamos, que o reconhecemos como nosso
Salvador, nosso amigo e que queremos colocar em suas mãos toda a nossa
vida. Num instante de silêncio, apresentemos nossos pedidos e intenções
particulares.
(adoração silenciosa)

Com.: Senhor Jesus, Tu que és luz que ilumina nossa vida, caminho que
devemos seguir, verdade que devemos acreditar e anunciar e vida que devemos
viver; faze que durante este tríduo que se inicia hoje, em preparação para os
votos perpétuos de Ir. Antoniele Holanda, o coração da juventude possa se abrir
a um desejo ardente de responder SIM ao seu chamado de Amor.

Com.: A vocação é o chamado de Deus à pessoa humana. Exige uma resposta
livre e consciente. Ela envolve as capacidades da pessoa que faz sua
experiência de amor e entrega total. Vocação é um chamado de Deus dirigido a
todos. Esse chamado realiza-se na participação e no compromisso do ser
humano com os valores apresentados por Cristo em sua missão libertadora de
evangelizar.
Ass.: A verdadeira resposta a toda vocação é obra do amor!

Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração.
Deixei desta vida as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão.

Voz 1: A verdadeira vocação requer um encontro com Deus, uma busca
pessoal. É preciso que tenhamos uma experiência do Deus que nos fala, chama
e nos conduz ao seu seguimento.
Ass.: Dá-nos, Senhor, motivação para que possamos perceber a verdadeira
experiência de um Deus autêntico e liberdade para responder aos apelos e nos
deixarmos conduzir por Ele.
Voz 2: A primeira comunidade cristã foi originariamente construída quando
alguns pescadores da Galileia, após seu encontro com Jesus, foram tocados
pelo seu olhar e pela sua voz, aceitando, em seguida, o seu urgente convite.
Ass.: “Sigam-me, e eu farei vocês se tornarem pescadores de homens”.
Com.: Deus escolhe pessoas para trabalhar com Ele de um modo mais direto.
Chamou Abraão para tornar-se “uma grande nação”; depois, chamou Moisés
para levar os filhos de Israel fora do Egito; escolheu outras pessoas,
especialmente os profetas, para defenderem e manterem viva a aliança com seu
povo. E hoje chama cada um de nós para sermos testemunhas de sua bondade
para com todos.
Voz 1: Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer pelo chamado que diriges a
cada um de nós. Torna-nos sempre mais próximos e íntimos de Ti. Sabemos
que o primeiro chamado que nos fizeste foi o da vida. Queremos, pois, com a
graça do Espírito Santo e motivados por Tua Palavra, responder a cada dia o
chamado que fazes a cada um/a de nós.
Voz 2: Senhor Jesus, Tu que és fonte de vida, fazes que seguindo Teu exemplo
e de tantos homens e mulheres que responderam sem medo ao Teu chamado e
se doaram sem medida, possamos nós também, através de nossas ações e
gestos, irmos confirmando cada vez mais o chamado que o Batismo nos
confere: sermos cristãos autênticos.
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Canto: Tu és Razão da Jornada

Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim
No grito que vem do teu povo, Te escuto de novo chamando por mim
Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro no reino de paz e amor
Nos mares do mundo eu navego e às redes me entrego, tornei-me teu pescador.
Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de Ti
A cada momento que passa revivo esta graça de ser teu sinal aqui.
Com.: O cuidado com a Igreja passa pelo cuidado para com as vocações que
necessitam de uma constante “educação” em ouvir a voz de Deus, como Eli fez
quando ajudou o pequeno Samuel a compreender o que o Senhor estava lhe
pedindo. Em comunidade, peçamos a Jesus Eucarístico que toque no coração
das juventudes o desejo de sempre mais estar atentas aos apelos de Deus e
responder com generosidade e entrega incondicional. Rezemos em unidade
com toda a Igreja, a oração pelas vocações:
Ass.:
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 presbiteral e religiosa.
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres 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.
(Bênção do Santíssimo Sacramento)
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