
TRÍDUO PREPARATÓRIO PARA ORDENAÇÃO DIACONAL  

 

 “Eu me consagro por eles”  Jo 17, 19a 

 

(Para as celebrações Eucarísticas) 

 

1° dia – Escutar o chamado do Senhor 

 

Refrão Meditativo: Aquele que vos chamou. Aquele que vos chamou. É fiel, é fiel. Fiel é 

Aquele que vos chamou. (bis) 

Ambientação: Preparar um cartaz, que ficará exposto todos os dias do tríduo, com o 

lema da ordenação e colocá-lo em um lugar de destaque (lembrar que o presbitério não é o 

local mais adequado).  

 

Monição Inicial 

Queridos irmãos e irmãs, iniciamos hoje o Tríduo em preparação para a Ordenação 

Diaconal dos seminaristas da nossa Arquidiocese de Mariana. Unimo-nos em oração por 

eles e suas famílias, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida desses nossos irmãos que um 

dia foram chamados para servirem a Igreja, consagrando totalmente suas vidas. 

Aproveitemos esta oportunidade e preparemo-nos também para uma escuta profunda da 

Palavra de Deus e da vida. Depositemos no altar do Senhor nossas orações por estes 

seminaristas de nosso Seminário São José que serão consagrados diáconos e peçamos a 

graça divina para suas vidas e sua vocação. 

 

Ato Penitencial (pode ser substituído pela aspersão com água benta, lembrando o 

Batismo berço de todas as vocações, acompanhado por um canto apropriado). 

 

Preces 

Oração pelas Vocações: 

 “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 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 serviço pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor 

do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos 

servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. Amém” 



 

2° dia – Discernir o chamado do Senhor 

 

Refrão Meditativo: Senhor, chamaste-me, aqui estou! Chamaste-me, aqui estou! Ô, ô, ô! 

Ô, ô, ô! Chamaste-me, aqui estou! (bis) 

Ambientação: Imagem do Bom Pastor, nomes ou fotos de padres da Paroquia (que 

passaram também), faixas ou fotos de casais, religiosas, leigos/as consagradas. 

 

Monição Inicial 

Antes de vermos o Senhor, é Ele quem primeiro nos Vê e nos chama. Seja a qual vocação 

formos chamados, quer seja a vida laical no matrimônio, à vida sacerdotal ou de especial 

consagração, o importante é tornar Jesus mais conhecido e amado. Neste 2° dia do tríduo 

rezemos para que saibamos discernir a vontade de Deus em nossa vida, para que Ele 

continue a passar pelas famílias, escolas e a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.  

Rezemos por todos aqueles que responderam sim ao chamado, especialmente pelos 

seminaristas do nosso seminário São José da nossa Arquidiocese. 

 

Preces 

1. Senhor, renovai a vossa Igreja pelo Espírito de Amor fazendo surgir entre nós, fiéis 

cristãos, santos discípulos e discípulas capazes de fermentar o mundo com o anúncio e 

testemunho da vossa Palavra. Nós vos suplicamos: 

Enviai, Senhor, operários à messe! 

2. Santificai os Diáconos, Presbíteros e Bispos da vossa Igreja e concedei-nos a graça de 

uma renovação profunda de nosso clero, convocando discípulos missionários para o 

ministério sagrado. Nós vos suplicamos: 

3. Animai nossos seminaristas e dai perseverança na missão e na oração a todos os 

Ministros, religiosos, religiosas, leigos e leigas consagradas que servem à vossa Igreja. Nós 

vos suplicamos: 

4. Fortalecei os seminaristas que se preparam para a Ordenação Diaconal, dai-lhes um 

coração dócil ao seu Espírito e fiel ao seu Evangelho. Nós vos suplicamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° Dia – Viver o chamado do Senhor 

 

Refrão Meditativo: Enviai, Senhor, muitos operários para a Vossa messe, pois a messe é 

grande, Senhor e os operários são poucos.  

 

Ambientação: Sandálias, cajado, faixas com nomes dos seminaristas, vela acesa, sal. 

 

Monição Inicial 

A iniciativa de suscitar vocações é do próprio Deus. Hoje, dentro dos serviços ministeriais 

da Igreja Católica, o diaconato é o primeiro grau do sacramento da Ordem, seguido do 

presbiterado (padres) e do episcopado (bispos). A palavra diakonia, de origem grega, 

significa “serviço”. No Novo Testamento, o próprio Jesus é apresentado como aquele que 

veio para servir e dar sua vida. O diácono é aquele que se coloca a serviço da Palavra, da 

Caridade e da Liturgia na Igreja. Como os jovens chamados, que amanhã receberão o 

diaconato, nós também devemos escutar, acolher e viver a Palavra de Deus. Neste 3° dia do 

tríduo roguemos num só coração para que Deus envie novos vocacionados para nossa 

Igreja. Rezemos para que saibamos viver com alegria a vontade de Deus em nossa vida e 

por todos os seminaristas que amanhã receberão a ordem do diaconato. 

Preces 

1- Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos! Para que os jovens, alicerçados pela 

família e pela Igreja, possam sentir-se chamados a construção de um mundo melhor e mais 

fraterno, rezemos ao Senhor: 

(Cantada)-Vossa Igreja vos pede ó Pai, por Jesus nossa prece escutai!  

2- Protegei e abençoai as famílias dos seminaristas que amanhã receberão a Ordenação 

Diaconal, para que continuem sendo sempre igrejas domésticas a serviço das vocações, 

rezemos ao Senhor! 

3- Abençoai, Senhor, o ministério dos Formadores do nosso Seminário. Que eles consigam 

proporcionar um verdadeiro ambiente de encontro com vosso Filho, Sumo e Eterno 

Sacerdote. Concedei-lhes vossa luz para que contribuam eficazmente no discernimento e 

formação de nossos jovens, rezemos ao Senhor. 

4- Iluminai, Senhor, esta comunidade, para que se conscientize da importância da Pastoral 

Vocacional. Que ela se dedique a promover uma cultura vocacional em todos os ambientes, 

auxiliando os jovens a procurar, discernir e perseverar no chamado de Deus para suas 

vidas, rezemos ao Senhor. 

5- É graça de Deus consagrar-se inteiramente a Ele e ao serviço dos irmãos! Senhor daí 

coragem, alegria e sabedoria aos seminaristas Emanuel Tadeu, Johny Sales, Pedro Hugo, 

Robson Chagas, Vítor Campos e Wesley Pires para que cumpram com fidelidade e alegria a 

missão que lhes é confiada, rezemos ao Senhor! 

(Preces da Comunidade) 


