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TRÍDUO VOCACIONAL  

em preparação para a Ordenação Diaconal de 

Emanuel Tadeu Dias Teixeira 

 Johny Sales de Figueiredo Dias 

Pedro Hugo Alves Talin 

Róbson da Cunha Chagas  

Vítor Nogueira de Campos  

Wesley Pires dos Santos  

 

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

 

 

Irmãs e irmãos, com fé e gratidão a Deus, apresentamos um roteiro para o tríduo vocacional 

em preparação para a ordenação diaconal em nossa Arquidiocese que se realizará no dia 07 de 

maio, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafaiete. ―EU ME CONSAGRO 

POR ELES‖ foi o tema escolhido para este momento tão significativo para a nossa 

Arquidiocese. Inspirados no Evangelho de São João, seis jovens irão consagrar suas vidas para 

o serviço do povo santo de Deus.  

Uma ordenação é um momento belo e significativo para uma igreja particular. Neste dia, a 

Igreja, através do nosso Arcebispo Dom Airton José dos Santos ordena seis novos diáconos 

para o serviço a Deus e ao seu povo. Os Acólitos Emanuel Tadeu, Johny Sales, Pedro Hugo, 

Robson Chagas, Vítor Campos e Wesley Pires serão consagrados para o serviço diaconal.  

Cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu: ―Pedi, pois ao dono da Messe que mande operários 

para sua colheita‖ (Mt 9, 38), nestes três dias que antecedem a ordenação, nossas comunidades 

são chamadas a rezar por estes jovens, para que, configurados ao Cristo Bom Pastor, possam 

eles consagrar suas vidas para o serviço do povo de Deus. Rezarmos também para que o 

Senhor continue chamando outros jovens das nossas comunidades para a vocação sacerdotal. 

É missão da Igreja, é nossa missão, rezar pelos ministros ordenados para que sejam santos e 

santifiquem o povo com a Palavra, com os sacramentos e com a vida.  

Por isso convidamos todas as comunidades de nossa Arquidiocese a se unirem em prece por 

este momento tão importante em nossa igreja particular. Pedimos aos párocos que incentivem 

suas comunidades, especialmente os jovens e as equipes de liturgia das paróquias para se 

empenharem na realização deste tríduo vocacional.  

Fraterno abraço a todos! 

Pe. Rosemar Marcos Condé 

Mariana, 01 de abril de 2022 
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Primeiro dia – 04/05/22 

TERÇO VOCACIONAL 

 

Preparar cinco velas com as seguintes palavras: BUSCA, CHAMADO, SEGUIMENTO, MISSÃO E 

FIDELIDADE 

Dir.: Neste primeiro dia, com o Terço Vocacional, queremos elevar a Deus nossas preces 

vocacionais pelas mãos de Maria, pelos futuros Diáconos da Igreja. Iniciemos nossa oração, 

cantando. 

1- Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama. Juntava as 

mãozinhas e rezava, apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu 

rezava eu sempre engolia umas palavras. E muito cansado, acabava dormindo, mas dormia 

como quem amava.  

Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais tenho saudade daquele 

tempo. Que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, 

Mãe de Jesus. 

2- Depois fui crescendo, eu me lembro e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa 

chateado e cansado de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das 

coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente minhas mãos quase 

não se ajuntavam. 

Dir.: Façamos nossa Profissão de Fé. Creio em Deus Pai ... 

Pai Nosso e 3 Ave Marias, Glória. 

Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

1ª DEZENA - A BUSCA (acende-se a primeira vela com a palavra Busca) 

Dir.: ―Então Jesus voltou-se para eles e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: ―A quem 

procurais? Responderam-lhe: ‗Rabi – que quer dizer Mestre – onde moras?‘ Ele disse: ‗Vinde e 

vede‘. Eles foram, viram onde morava e ficaram com Ele aquele dia. Era quase quatro horas da 

tarde‖ (Jo 1,38-39). 

Meditação (silêncio) 

L1: ―Onde moras?‖ É a pergunta dos discípulos André e João. Essa pergunta não é mais do que 

a expressão de uma mesma busca que todos nós, inquietamente, fazemos: ―Onde encontrarei a 
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felicidade?‖ Por isso, vale sempre a pena colocar estas perguntas: Sou feliz? Como serei feliz? 

Qual é o projeto de Deus para mim? O que Deus quer de mim? 

Oração 

Todos: Maria, que dissestes “sim” ao chamado de Deus, rogai por nós para que os 

batizados possam discernir sua vocação. Que todos, de modo especial os que 

serão ordenados diáconos, entendam que dizendo “sim” ao plano de Deus, serão 

felizes, porque foi para a felicidade que Deus nos criou. 

Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória.  

Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

Canto: Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, nos teus mares eu quero navegar 

(bis). 

 

2ª DEZENA - O CHAMADO (acende-se a segunda vela com a palavra Chamado) 

Dir.: ―E Jesus lhes disse: ‗Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens‘. Deixando 

imediatamente as redes, eles O seguiram‖ (Mc 1,17-18). 

Meditação (silêncio) 

L2: Os discípulos percebem em Jesus Cristo algo de diferente, algo de autêntico e profundo e, 

por isso, aceitam deixar imediatamente as redes e segui-Lo. E eu, quantas vezes fico preso à 

rotina, ao comodismo e não dou atenção ao olhar de Cristo, quando cruzo com Ele pelo 

caminho? Tenho medo de comprometer-me como discípulo missionário? 

Oração 

Todos: Maria, que dissestes “sim” ao chamado de Deus, rogai pelos futuros 

diáconos para que se deixem envolver pelo Amor do Pai e possam servi-Lo, 

compreendendo que Ele é Amor e somente deseja a nossa felicidade. 

Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória.  

Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

Canto: Eis me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor 

(bis). Eis-me aqui Senhor. 

 

3ª DEZENA - O SEGUIMENTO (acende-se a terceira vela com a palavra seguimento) 
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Dir.: ―Então Jesus disse aos discípulos: ‗Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, 

tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a 

sua vida por amor de mim, há de encontrá-la‘‖ (Mt 16,24-25). 

Meditação (silêncio) 

L3: Aceitar o chamado de Cristo para a vida consagrada, religiosa ou sacerdotal, missionária, 

matrimonial ou leiga, assumindo a vocação cristã, implica em amá-Lo e caminhar com Ele. É 

um caminho que leva à santidade: repleto de alegrias, mas também de provações. É assumir o 

Evangelho e carregar a Cruz para chegar à Ressurreição. 

Oração 

Todos: Maria, que dissestes “sim” ao chamado de Deus, rogai pelos batizados 

para que não tenham medo de assumir o chamado de Deus. Que os futuros 

diáconos, envolvidos pelo amor do Pai, compreendam que Deus é Amor e que só 

deseja a felicidade de seus filhos e filhas. 

Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. 

Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

Canto: Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar. Se ouvires a voz do tempo mandando 

esperar. A decisão é tua (2x). São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase 

ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. 

 

4ª DEZENA - A MISSÃO (acende-se a quarta vela com a palavra Missão) 

Dir.: ―Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. [...] Quando entrardes numa 

cidade e vos receberem, comam do que vos for servido, curem os enfermos que nela houver e 

digam-lhes: ‗O reino de Deus está próximo de vós‘‖ (Lc 10,3-9). 

Meditação (silêncio) 

L4: Todos os batizados devem viver como discípulos missionários. ―Ide, eu vos envio...‖ é 

mandato de Cristo para todos. Fui escolhido para o ministério presbiteral? Para missionário 

consagrado? Para a vida matrimonial, dedicando-me a formar uma família cristã? Para o 

laicato engajado? Converso com meus pais, procuro ajuda de um confessor, rezo, medito a 

Palavra, peço luz ao Espírito Santo? 

Oração 

Todos: Maria, que dissestes “sim” ao chamado de Deus, rogai pelos futuros 

diáconos que receberão a ordenação para que sejam firmes e generosos na 

resposta ao chamado de Deus para suas vidas. E que todos assumamos o nosso 

chamado, dando nosso “sim” para a missão de fazer crescer o Reino. Envolvidos 

pelo amor do Pai, nosso serviço missionário nos levará à felicidade. 

Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória.  
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Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

Canto: Outra vez me vejo só com meu Deus, não consigo mais fugir, fugir de mim... Junto às 

águas deste mar vou lutar, hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar, (Nas 

águas deste mar,) navegar, (eu quero me encontrar,) navegar. (Não posso mais fugir.) Vou 

procurar (Nas águas mais profundas,) no mar (feliz eu vou seguir,) só amar, (buscar o meu 

lugar.) Sem dúvidas, sem medo de sonhar! 

 

5ª DEZENA - FIDELIDADE (acende-se a quinta vela com a palavra Fidelidade) 

Dir.: ―[...] As raposas têm tocas e os pássaros do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem 

onde repousar a cabeça‖. [...] ―Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim‖ 

(Lc 57-62). 

Meditação (silêncio) 

L5: Jesus chama os batizados para entregarem-se radicalmente ao serviço do Reino. É preciso 

que estejam atentos. É um chamado inquietante, exigente; exige procurar o olhar de Jesus nos 

textos do Evangelho e no fundo do coração; exige encontrar n‘Ele o sentido da vida, o desapego 

do mundo e do próprio eu. Exige discernimento, resposta corajosa e fidelidade. 

Oração 

Todos: Maria, que dissestes “sim” ao chamado de Deus, rogai pelos escolhidos à 

vida sacerdotal, diaconal e missionária. Rogai por eles para que não olhem para 

trás. Que os futuros diáconos sejam perseverantes e, inspirados pelo Espírito 

Santo, respondam o seu “sim”; que para sempre possam ser dignos de tão grande 

dom. 

Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. 

Dir.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe! 

Todos: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

Canto: Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome, lá na praia, eu 

larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar (bis). 

Dir.: Agradecendo à Virgem Maria, nossa intercessora pelas vocações, rezemos a Salve 

Rainha. 

Todos: Salve Rainha, mãe de misericórdia... 

Oração pelas Vocações 

Ó Deus nosso Pai, nós vos agradecemos pelo precioso dom do sacerdócio que, por vosso divino 

Filho, concedestes à vossa Igreja. Conservai no vosso santo serviço aqueles que chamastes para 

exercer, em nome de Jesus Cristo, a sublime missão de ensinar, santificar e conduzir o vosso 

povo santo. Dai-lhes força, alegria e fidelidade no exercício do sagrado ministério, mesmo 
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diante das dificuldades que acompanham a vida dos discípulos e missionários de Jesus. Dai 

perseverança aos seminaristas e despertai entre os jovens muitas vocações para o ministério 

sacerdotal, a fim de que, o vosso povo santo possa contar com a indispensável presença 

daqueles que, em nome de vosso Filho, apascentam o vosso rebanho, repartem o Pão da 

palavra e o sustentam com a Sagrada Eucaristia e os demais sacramentos. Amparados pela 

intercessão de Nossa Senhora da Assunção e de São José, Padroeiros da Arquidiocese de 

Mariana, nós vos dirigimos esta súplica, por Jesus Cristo, Bom Pastor, Sumo e Eterno 

Sacerdote, na unidade do Espírito Santo. Amém. 

Canto final 

Canto: Imaculada Maria de Deus, coração pobre, acolhendo Jesus! Imaculada 

Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz! 

1. Um coração que era sim para a vida. Um coração que era sim para o irmão. Um coração que 

era sim para Deus, Reino de Deus renovando este chão! 

2. Olhos abertos pra sede do povo. Passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que 

os tronos renegam. Reino de Deus que renova esta terra. 
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Segundo dia – 05/05/22 

HORA SANTA VOCACIONAL 

 

REFRÃO MEDITATIVO 

Eis-me aqui ó Deus! Eis-me aqui ó Deus! Para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui ó Deus! 

 

Dir.: Pelo Batismo, somos todos consagrados a Deus para sermos sal da Terra e luz do mundo. 

Dentre os homens, o Senhor escolhe e chama alguns para uma consagração específica: o 

Sacramento da Ordem. Ao receberem o primeiro grau da ordem (o Diaconato) os seis jovens 

seminaristas serão consagrados para o serviço do altar e da caridade. A verdadeira consagração 

a Deus só será efetiva e frutuosa se nos dispomos a permanecer na presença Dele. Por isso é 

sempre importante parar um pouco, diante da correria do dia a dia, para ouvir, meditar e 

contemplar o Senhor. Estar diante Daquele que nos chama e nos concede os mais preciosos 

dons para a nossa caminhada é uma dádiva necessária em nossa vida, a fim de ganharmos 

impulso em nossa resposta diária ao seu chamado.  

L1: ―Convido todo cristão a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo ou, 

pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar com Ele, de procurá-lo dia a dia sem 

cessar. Quem arrisca, o Senhor não o desilude; e quando alguém dá um pequeno passo em 

direção a Jesus, descobre que Ele já aguardava de braços abertos a sua chegada. Quantos se 

deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. 

Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria‖. (Papa Francisco) 

Dir.: Iniciando este momento de oração e adoração, imploremos ao Espírito Santo que nos 

envia a sua graça, para que nestes breves minutos que aqui estaremos possamos ver e ouvir o 

Senhor Ressuscitado:  

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: Deus, que instruístes os corações dos vossos fieis com a luz do Espírito Santo, fazei 

que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua 

consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém! 

Dir.: Preparemos nosso coração para acolher em nosso meio a presença de Jesus Eucarístico 

na espécie do Pão consagrado, cantemos:  

CANTO 

1 - Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma, Tu, a direção! Sim, oh! 

vem, oh! Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer.  
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Podes reinar, Senhor Jesus, oh! Sim! O teu poder teu povo sentirá! Que bom, 

Senhor, saber que estás presente aqui! Reina, Senhor, neste lugar!  

2 – Visita cada irmão, oh! meu Senhor! Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar! Desfaz toda 

tristeza, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, oh! meu Senhor 

Dir.: Graças e louvores... (3x) 

Jesus, manso e humilde de coração... (3x) 

Dir.: A tarefa mais importante do discípulo é permanecer em Jesus, o que significar ficar 

imbuído do Seu espírito e do Seu amor. Trata-se de um permanecer mútuo: nós devemos 

permanecer em Jesus e, então, Ele também permanecerá em nós, impregnando-nos com o seu 

amor. Porém, em muitos momentos de nossa vida nós falhamos no exercício desse amor. 

Quantas vezes nos colocamos diante do próximo ou até mesmo de Deus vazios, ou então com o 

coração cheio de discórdia, de inveja, de intolerância, de desamor. Isso acontece porque em 

algum momento nós nos separamos do Senhor, como a videira que não está unida ao tronco. 

Por isso, neste momento peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que não vivemos nossa 

consagração a Ele. 

CANTO 

1- Como a ovelha perdida,   pelo pecado ferida. Eu te suplico perdão, ó  bom pastor. 

 Kyrie Eleison,  Kyrie  Eleison, Kyrie  Eleison 

2- Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador por 

tua cruz 

Christe Eleison (3x) 

3- Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lagrimas do meu coração e 

salva-me! 

Kyrie Eleison(3x) 

L2: O amor de Jesus é que nos faz produzir frutos. Tudo o que fazemos só será fecundo se 

levar a marca do amor. O amor se irradia através de nós quando estamos em contato com o 

nosso centro, quando Cristo se torna o nosso centro e o nosso próprio eu: ―já não sou eu que 

vivo, é Cristo que vive em mim‖ (Gl 2,20). Em si mesmo, o eu humano é estéril, improdutivo. A 

fonte de nossa vitalidade e fecundidade está na união profunda com Cristo.  

Todos: “Sem mim nada podeis fazer”. 

L3: O motivo do nosso amor é o amor de Jesus por nós, o amor com o qual Ele nos amou até a 

entrega da própria vida por nós: ―ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por 

seus amigos‖ (v.13). Esse amor é a causa da alegria perfeita, plena (v.11), porque não vem do 

sucesso, de coisas exteriores, mas brota de uma experiência interior.  

Todos: É a alegria como resposta ao amor incondicional de Jesus, como 

expressão da vida que está dentro de nós e com a qual Jesus nos põe em contato 

por meio de seu amor.  



 9 

L4: Jesus entende seu amor por nós como um amor entre amigos: ―já não vos chamo servos, 

mas vos chamo amigos‖ (v.15). Não é um amor que vem de cima, é um amor que vê no outro 

um ‗igual‘ e que tem o seu auge na morte de Jesus, sua entrega de amor aos amigos que somos 

nós.  

Todos: Somos importantes para Jesus a ponto de Ele entregar sua vida por nós! 

Os discípulos são amigos amados incondicionalmente por Jesus. Somos amigos 

de Deus! Somos amigos de Jesus!  

L1: Na imagem do amigo, Jesus nos mostra a nossa dignidade: nós somos importantes para 

Ele! Somos colocados, por assim dizer, na mesma altura dele. Tornamo-nos íntimos, numa 

relação de profunda sintonia e proximidade.  

L2: Ele se abriu conosco, nos revelou tudo o que ouviu do Pai, colocou-nos a par de todos os 

seus segredos. Esse amor é dom gratuito, pura dádiva. Não nos sentimos mal em vista da 

obrigação de retribuí-lo. Ele simplesmente está aí.  

Todos: Quando passamos a ser amigos de verdade, a resposta de amor acontece  

espontaneamente: “amor com amor se paga!” 

(Momento de silêncio e oração pessoal. Procure meditar sobre o amor de Deus por você. 

Onde é que você se sente mais amado e chamado por Deus? Como você experimenta esse 

amor na sua vida diária [trabalho, família, amigos, escola...]?) 

 

CANTO 

Aleluia. Aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia. Aleluia, Cristo é meu Rei.  

PROCLAMAÇÃO DO TEXTO: Jo 15,1-17  

(Breve momento de silêncio, para retornar ao texto proclamado com mais calma de modo 

pessoal e livre. Procure reler o texto, de modo pausado, retome as palavras que despertam 

atenção, medite sobre o significado delas.) 

Dir.: Permanecer na videira que é Jesus: o que isso significa hoje para você? Trata-se de um 

projeto... de um desejo... de uma saudade... de uma realidade? Permanecer é um apelo a 

refletir sobre o significado da presença de Jesus em sua vida. Qual a qualidade do seu 

relacionamento com o Senhor? Para onde ou para quem está orientado o seu coração? Qual é o 

tesouro que você procura? 

Silêncio  

L4: ―Os tesouros insubstituíveis do Coração de Jesus são dois: o Pai e nós. Também o coração 

do pastor só conhece duas direções: o Senhor e as pessoas. O coração do sacerdote é um 

coração traspassado pelo amor do Senhor; por isso já não deveria olhar para si mesmo, mas 

estar fixo em Deus e nos irmãos. Já não é ‗um coração dançarino‘ que corre daqui para ali à 

procura de consensos e de pequenas satisfações; ao contrário, é um coração firme no Senhor, 

conquistado pelo Espírito Santo, aberto e disponível aos irmãos. E nisso têm solução os seus 

pecados‖ (Papa Francisco).  
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Dir.: Você já descobriu que as realidades mais importantes na vida da Igreja são ―Jesus, a 

oração e o testemunho?‖ (cf. Papa Francisco) Converse com o Senhor sobre o seu caminho de 

discernimento. Peça-Lhe a graça de entender o ministério ordenado como um jeito de ser 

discípulo missionário e não numa perspectiva de ‗fazer coisas.‘ 

(Silêncio e oração pessoal...) 

Dir.: Produzir frutos no amor: ―porque somos amados, amamos; e porque amamos tornamo-

nos dignos de um amor maior‖ (São Bernardo).  

Todos: O amor de Deus nos torna livres. Ele não nos força, não é invasivo nem 

prepotente, mas humilde e discreto, sumamente respeitoso de nossa liberdade. O 

amor de Deus nos torna capazes de amar. “O amor é possível e nós somos capazes 

de praticá-lo porque criados à imagem de Deus” (Bento XVI).  

L1: Ao mesmo tempo, ―o amor nunca está concluído e completado. Transforma-se ao longo da 

vida, amadurece e, por isso mesmo, permanece fiel a si próprio‖. Aproveite para conversar com 

o Senhor sobre o seu caminho de aprendizagem do amor verdadeiro, que exige cuidado, 

tratamento, purificação, amadurecimento renúncias...  

L2: ―Ninguém nos pode tirar a dignidade que este amor infinito e inabalável nos confere. Ele 

nos permite levantar a cabeça e recomeçar, com uma ternura que nunca nos ilude e sempre nos 

pode restituir a alegria‖. 

Todos: “Não fujamos da ressurreição de Jesus; nunca nos demos por mortos, 

suceda o que suceder. Que nada possa mais do que a Sua vida que nos impele 

para diante!” (Papa Francisco). 

CANTO 

1. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás, 

Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de 

ti 

Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria, bem perto 

de ti. (bis) 

2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir 

longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido, É difícil agora viver sem 

lembrar-me de ti 

3. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu 

coração, Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na 

paz, na união. 

 

L3: ―Senhor, deixei-me enganar, de mil maneiras fugi do vosso amor, mas aqui estou 

novamente para renovar minha aliança convosco. Preciso de Vós. Resgatai-me de novo, 

Senhor; aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores‖ (Papa Francisco). 
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L4: ―Eu Vos amo, ó meu Deus, e o meu único desejo é amar-Vos até o último suspiro da minha 

vida. Eu Vos amo, Deus infinitamente amável, e prefiro morrer amando-Vos a viver um só 

instante sem Vos amar. Eu Vos amo, meu Deus, e só desejo o Céu para ter a felicidade de Vos 

amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno porque lá nunca haverá a doce 

consolação de Vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder dizer a todo momento que 

Vos amo, desejo ao menos que o meu coração Vo-lo repita em cada respiro.  

Dir.: Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-Vos, de Vos amar sofrendo, e de um dia expirar 

amando-Vos e sentindo que Vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais Vos 

imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. (São João Maria Vianney, o 

Cura d‘Ars.) 

PRECES:  

(Cada pessoa apresente a Deus a sua prece, o seu pedido de oração. Lembre-se de rezar pelo 

Santo Padre, o bispo, o pároco, os padre que lhe concedeu os sacramentos, os que enfrentam 

dificuldades na vivência do ministério ordenado, e outras orações da comunidade.) 

ORAÇÃO FINAL:  

Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos o 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 a 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 e ministros leigos e leigas. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração 

de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa Igreja. Senhor da Messe e Pastor do 

Rebanho chama-nos para o serviço do vosso povo. Maria Mãe da Igreja, modelo dos servidores 

do Evangelho, ajuda-nos a responder SIM. 

Amém. 

(Conclui-se este momento com as orações da Benção do Santíssimo Sacramento, onde não 

tiver possibilidade da Benção, conclui-se com a oração do Pai Nosso e da Ave Maria.) 

Após a conclusão, canta-se: 

1. Eu te carrego nos braços e estou sempre onde estás. Eu te chamei pelo nome, a seu tempo  

compreenderás, não temas nessa caminhada, eu te acompanho onde vais. Conduz os jovens na 

estrada, conquista com eles a paz. 

Eu te chamei, te consagrei, anuncia a minha palavra. Eu te escolhi, te 

acompanhei, dá tua vida a meu povo. Eu te falei, te ensinei, caminha com a 

juventude. Eu te mostrei, te confiei,  acolhe os pequeninos 

2. Leva a esperança ao mundo. Canta que é tempo de amar, fala na voz das crianças, a luz que 

há de sempre brilhar. Tu és o Pastor desta gente, vai meu profeta da paz, semeia com a fé a 

semente. A seu tempo compreenderás. 
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Terceiro dia – 06/05/22 

Celebração da Luz 

 

- Providenciar velas para os participantes; 

- Com as luzes da Igreja apagadas, apenas o Círio Pascal aceso num lugar de destaque 

 

01- ACOLHIDA (refrão meditativo) 

Oh! Luz do Senhor Que vem sobre a terra. Inunda meu ser resplandece sobre nós. (bis) 

02- COMENTÁRIO INICIAL 

Nesta terceira noite do tríduo em preparação para a ordenação diaconal, queremos pedir ao 

Pai das luzes que se digne iluminar-nos e aos seminaristas que serão ordenados amanhã. Eles 

serão consagrados ao Senhor para que, iluminados pela luz do Cristo Ressuscitado, possam 

servir e iluminar a todos aqueles que se encontram nas trevas.  

Para bem vivermos este momento, faremos hoje a Celebração da Luz ou lucernário, que 

consiste em acender ritualmente as luzes ao cair da noite. Os cristãos celebram o Lucernário 

desde tempos remotos. Nele meditamos sobre o rico simbolismo da luz, através do qual é fácil 

passar da luz dos cosmos à luz que é Cristo. O fogo novo e a luz do círio são símbolos de Jesus 

ressuscitado que vence as trevas do mal. 

 

03- INVOCAÇÃO A SANTÍSSIMA TRINDADE 

Dir.: Como comunidade de fé, invoquemos a Santíssima Trindade cantando; Em nome do 

Pai... 

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam sempre convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.  

 

04- ILUMINAÇÃO 

Dir.: Nós vos damos graças, Senhor, por vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual nos 

iluminastes revelando-nos a luz incorruptível. Passada a duração do dia e chegados ao 

princípio da noite, tendo-nos saciado da luz do dia que criastes para nossa satisfação e não nos 

faltando agora, por vossa graça a luz da noite, nós Vos louvamos e Vos glorificamos pelo vosso 
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Filho Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual a Vós glória, o poder e a honra, com o Espírito 

Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. 

Todos: Amém. Aleluia! 

 

(Neste momento, todos ascendem as velas no Círio Pascal, enquanto se canta ) 

 

05- HINO 

Deixa a luz do céu entrar ( deixa a luz céu entrar ) abre bem as portas do teu 

coração e deixa a luz do céu entrar 

- Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir, a escuridão abre, pois de par em 

par teu coração e deixa a luz do céu entrar. 

- Cristo a luz do céu , em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e 

coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. 

- Que alegria andar ao brilho dessa luz vida eterna e paz no, coração produz Oh! Aceita agora o 

salvador Jesus e deixa a, luz do céu entrar. 

 

ORAÇÃO 

Dir.: Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz e fazei 

resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar na manhã de 

Páscoa. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

(Apagam-se as velas) 

 

06- LEITURA BIBLÍCA (Gn 1,1-5.14-19) 

1No princípio, Deus criou o céu e a terra. 2A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam a 

face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3Deus disse: "Faça-se a luz!" E a luz 

se fez. 4Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. 5E à luz Deus chamou "dia" e às 

trevas, "noite". Houve uma tarde e uma manhã: primeiro dia.14Deus disse: "Façam-se luzeiros 

no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam de sinais para marcar as 

épocas, os dias e os anos, 15e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra". E 

assim se fez. 16Deus fez os dois grandes luzeiros: o luzeiro maior para presidir ao dia, e o 

luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. 17Deus colocou-os no firmamento do céu para 

alumiar a terra, 18para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era 

bom. 19E houve uma tarde e uma manhã: quarto dia. - Palavra do Senhor. - Graças a Deus. 

07- SILÊNCIO 
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08- SALMO 27 (Cantado) 

O Senhor é minha luz e salvação. O senhor é a proteção da minha vida. 

- O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha 

vida; perante quem eu temerei? 

- Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é isto que eu desejo: habitar no santuário do 

Senhor por toda a minha vida. 

- Não afasteis em vossa ira o vosso servo/ Sois vós o meu auxílio/ Não me esqueçais nem me 

deixeis abandonado/ Meu Deus e Salvador. 

- Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 

coragem, espera no Senhor. 

 

09- CANTO DE ACLAMAÇÃO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia 

1- Quero ouvir o Que o Senhor irá falar, Tua palavra vai Minha Vida transformar. Luz para o 

meu Caminho, Verdade e Vida. 

 

10- EVANGELHO 

— O Senhor esteja convosco. — Ele está no meio de nós. 

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, + segundo Mateus. — Glória a vós, Senhor! 

Naquele tempo, 44Jesus exclamou: ―Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele 

que me enviou. 45Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46Eu vim ao mundo como luz, para 

que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47Se alguém ouve as minhas 

palavras e não as observa, não sou eu que o julgo, porque vim não para julgar o mundo, mas 

para salvá-lo. 48Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras já tem quem o julgue: a 

palavra que eu falei o julgará no último dia. 49Porque eu não falei por conta própria, mas o Pai 

que me enviou, ele é quem me ordenou o que devo dizer e falar. 50E eu sei: o que ele ordena é 

vida eterna. Portanto, o que eu falo, eu o falo de acordo com o que o Pai me disse‖. 

Palavra da salvação – Glória a vós Senhor! 

11- SILÊNCIO 

12- REFLEXÃO 

13- CANTO 

Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda. 

E não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu 

irmão a caminhar guiado por tua mão em tua lei, em tua luz, Senhor! 
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1- Essa terra, os astros, o sertão em paz essa flor e o pássaro feliz que vês. Não sentirão, não 

poderão jamais viver essa vida singular que Deus nos dá. 

2- Em minh'alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal. Há um resplendor 

secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade. 

3- Quando eu sou um Sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde habita Deus. Todo céu está 

presente dentro em mim envolvendo-me na vida e no calor.  

4- Essa vida nova, comunhão com Deus no batismo, aquele dia eu recebi. Vai aumentando 

sempre e vai me transformando até que Cristo seja todo o meu viver. 

 

14- SAUDAÇÃO AO CÍRIO 

Eis a luz de Cristo! – Demos graças a Deus! (3x) 

 

15- MAGNIFICAT 

Dir.: A minha alma engrandece ao Senhor/ Todos: e se alegrou meu espírito em Deus, meu 

Salvador. 

Dir.: Pois ele viu a pequenez de sua serva/ Todos: desde e agora as gerações hão de chamar-

me bendita.  

Dir.: O Poderoso fez em mim maravilhas, Todos: e Santo é o seu nome!  

Dir.: Seu amor de geração em geração/ Todo: chega a todos que o respeitam;  

Dir.: Demostrou o poder de seu braço, / Todos: dispersou os orgulhos;  

Dir.: derrubou os poderosos dos tronos/ Todos: e os humildes exaltou  

Dir.: de bens saciou os famintos,/ Todos: e despediu sem nada os ricos.  

Dir.: Acolheu Israel, seu servidor,/ Todos: fiel ao seu amor. 

Dir.: Como havia prometido aos nossos pais,/ Todos: em favor de Abraão e de seus filhos, 

para sempre.  

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Todos: Como era no princípio, agora e 

sempre. Amém. 

 

16 - ORAÇÃO DOS FIEIS 

- Senhor Jesus luz do mundo derramai suas bênçãos sobre os pastores da Igreja e que a luz de 

Cristo ressuscitado brilhem em suas obras e eles anunciem o teu reino com amor. Cantemos ao 

Senhor. 

Ó Senhor, Senhor nesta noite escutai nossa prece 
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- Senhor Jesus luz do mundo derramai as sua bênçãos sobre todos os leigos anunciadores do 

evangelho para que se deixem converter pela sua palavra. Cantemos ao Senhor. 

- Senhor Jesus luz do mundo derramai as sua bênçãos sobre todos deste grupo de catequese 

para que ouvindo e partilhando sua palavra possa crescer na fé. Cantemos ao Senhor. 

 

17- ORAÇÃO DO PAI NOSSO. AVE MARIA E BÊNÇÃO FINAL 

 

18 – CANTO FINAL 

Dentro de mim existe uma luz, que me mostra por onde deverei andar, dentro de mim também 

mora Jesus Que me ensina buscar o seu jeito de amar. 

Minha luz é Jesus. E Jesus me conduz. Pelos caminhos da paz 

Dentro me mim existe um farol, que me mostra por onde deverei remar dentro de mim Jesus 

Cristo é o sol Que me ensina buscar o seu jeito de sonhar. 

Dentro de mim existe um amor, que me faz entender e lutar por meu irmão, dentro de mim 

Jesus Cristo é o calor, que acendeu e aqueceu pra valer meu coração. 

 


