Hora Santa Vocacional
Ano Nacional do Laicato
Abril—2018
ORIENTAÇÕES
- Manter sempre o clima de oração com o silêncio para que
seja um encontro verdadeiro com Jesus Cristo.
- O momento “Leitura Orante” pode ser realizado de maneira pessoal. Pode-se colocar uma música instrumental orante
de fundo. Dar a este momento de 10 a 15 min.
- Se os cânticos não forem conhecidos podem ser trocados
segundo a realidade da comunidade e o tema.
- Recomendamos que toda comunidade participe e não
somente alguns grupos. Porém pode se destinar a coordenação do momento para os movimentos, pastorais e dimensões.

REFRÃO MEDITATIVO:
Enviai Senhor, muitos operários para Vossa
messe, pois a messe é grande, Senhor, e os
operários são poucos (bis).
ACOLHIDA: Queridos irmãos e irmãs, neste mês
de abril, a Santa Mãe Igreja propõe-nos momentos
intensos de espiritualidade com a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Neste momento de adoração,
celebrando com toda a Igreja do Brasil o Ano Nacional do Laicato, abramo-nos para um encontro
pessoal com Cristo na Eucaristia. Queremos, a
partir de Cristo, evangelizar anunciando o seu nome, a sua Palavra de Vida e Salvação. Com o forte
apelo que Nosso Senhor nos faz para sermos Sal
da Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-14), rezemos
por todos os leigos e leigas, para que continuem a
testemunhar o amor de Deus e a Alegria do
Evangelho.
Canto 1: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor!/ Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu
Amor./ Pra fazer Tua Vontade, pra viver no Teu
amor. Eis-me aqui, Senhor!
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!
MOTIVAÇÃO:
Dir.: Graças e louvores sejam dados a todo o momento! (3x)

Ass.: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!
Dir.: Nosso Senhor Jesus Cristo nos reúne em seu
amor e se coloca em nosso meio. Assim como
Ele, mesmo encontrando as portas fechadas do
lugar onde os discípulos estavam, os saudou com
a Paz, igualmente sopra por sobre nós esse dom
de Deus. Que nós não tenhamos medo de nos
abrir à missão. Diante D’Ele queremos suplicar o
dom do Espírito Santo que nos anima e faz viver.
Com coração aberto, vivamos intensamente a experiência com o Senhor Ressuscitado.
Canto 2: Todo joelho se dobrará/ E toda língua
proclamará/ Que Jesus Cristo é o Senhor/ Todo
joelho se dobrará/ E toda língua proclamará/ Que
Jesus Cristo é o Senhor.
Nada poderá me abalar/ Nada poderá me derrotar, / Pois minha força e vitória/ Tem um
Nome/ É Jesus.
Quero viver tua palavra/ Quero ser cheio do teu
Espírito/ Mas só Te peço, livra-me do mal/ Quero
viver tua palavra/ Quero ser cheio do teu Espírito/
Mas só Te peço, livra-me do mal Jesus! / Jesus! /
Jesus!
Silêncio orante
MOMENTO DA PALAVRA:
Dir.: A Palavra de Deus nos alimenta e nos orienta na caminhada. Jesus é a Palavra Eterna do Pai,
nos convidando ao convívio de amor. Preparemos
o nosso coração para ouvirmos a Palavra do
Senhor.
Canto 3.: A vossa Palavra, Senhor,/ é sinal de interesse por nós (bis).
1. Como o Pai ao redor de sua mesa,/ revelando
seus planos de amor.
2. É feliz quem escuta a Palavra/ e a guarda em
seu coração.

Mateus 5, 13-16
Obs.: O momento da Leitura Orante seja conduzido pelo
dirigente, que deve prepará-lo anteriormente. O mesmo
deve conduzir com calma os participantes nesse rico
momento de reflexão e espiritualidade.

Leitura Orante
1. Se tiver oportunidade, retome o texto bíblico e
o releia novamente, de forma calma degustando
cada palavra.
2. Meditação - O que o texto diz para mim, hoje?
3.Oração (Vida) - O que o texto me leva a dizer a
Deus?
4.Contemplação (Vida e Missão) - Qual meu novo olhar a partir da Palavra?

Reflexão
O tema escolhido para animar a mística do Ano
do Laicato foi: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos
na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o
lema: “Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,1314. Esta Hora Santo nos ajuda, diante de nosso
Deus, a revelar a ele o nosso coração, para que
fortalecidos por sua graça não desanimemos da
missão. É momento de renovar nossas forças para
exercer o precioso dom da vocação. Abastecidos
de sua Palavra possamos irradiar a sua Luz no
mundo, dando o gosto de Deus às realidades que
nós tocamos, pois a presença de Deus na história
humana é iluminadora e transformadora.
PRECES:
1. Para que o Papa Francisco e os bispos a ele unidos exerçam com alegria o seu ministério de profetas, em favor do povo santo de Deus, oremos.
R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
2. Por todos nós cristãos leigos e leigas para que,
pela força do Espírito Santo, possamos colocar
em prática o que do Senhor ouvimos, oremos.
3. Pelos religiosos e religiosas, para que testemunhem sempre o Cristo pobre, obediente e casto, e
vivam a doação total a Deus através dos mais necessitados, oremos.
4. Pelos jovens, para que descubram a grandeza
do amor de Jesus e aceitem o desafio de o seguirem a fim de encontrarem a verdadeira vida na
alegria e realização cristãs, oremos.
5. Que possamos vivenciar com alegria e entusiasmo esse Ano Nacional do Laicato, nos colocando a serviço nos diversos trabalhos pastorais, oremos.
6. Para que as sementes lançadas nesse Ano Nacional do Laicato, encontrem no coração dos cristãos e cristãs um terreno favorável e produza muitos frutos segundo a graça de Deus, oremos.

ORAÇÃO PARA O
ANO NACIONAL DO LAICATO

Ó

Trindade Santa, / Amor pleno e
eterno, / que estabelecestes a
Igreja como vossa “imagem terrena”: Nós vos agradecemos /
pelos dons, carismas, / vocações, ministérios e serviços / que todos os membros de
vosso povo realizam / como “Igreja em
saída”, / para o bem comum, / a missão
evangelizadora / e a transformação social, /no caminho de vosso Reino.
Nós vos louvamos / pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no
Brasil / sujeitos eclesiais, testemunhas de
fé, / santidade e ação transformadora. Nós
vos pedimos, que todos os batizados / atuem como sal da terra e luz do mundo: / na
família, no trabalho, / na política e na economia, / nas ciências e nas artes, / na educação, na cultura e nos meios de comunicação; / na cidade, no campo e em todo o
planeta, / nossa “casa comum”.
Nós vos rogamos que todos contribuam/
para que os cristãos leigos e leigas / compreendam sua vocação e identidade, / espiritualidade e missão, / e atuem de forma
organizada na Igreja e na sociedade/ à luz
da evangélica opção preferencial pelos
pobres. Isto vos suplicamos / pela intercessão da Sagrada Família, / Jesus, Maria
e José, / modelos para todos os cristãos. /
Amém!
Obs.: Onde houver bênção do Santíssimo Sacramento, segue-se como de costume. Caso
não haja, entoa-se um canto apropriado de
reposição do Santíssimo

