CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL – CNBB CENTRO OESTE
PASTORAL VOCACIONAL
ANO NACIONAL DO LAICATO
26 De agosto de 2018 – 21º. Domingo do Tempo Comum
VOCAÇÃO LAICAL

Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando juntamente com toda a Igreja no Brasil, o Ano
Nacional do Laicato. Neste quarto domingo do mês vocacional, celebramos com alegria, a vocação de
todos os cristãos leigos, chamados a ser sal da terra e luz do mundo. A vocação laical é vivida pelos fiéis
que atuam na Igreja nos diversos serviços e pastorais. Pelo Batismo, são chamados a exercerem a missão
de povo de Deus, a viver o seguimento de Jesus Cristo na realidade cotidiana, sendo chamados a
testemunhar a beleza do Evangelho, a ser sal da terra e luz do mundo na sua realidade familiar e social,
vivendo com fé. Na alegria do Cristo que chama a todos, iniciemos nossa celebração, pedindo ao Senhor da
messe que sempre envie operários para sua messe.

PRECES
1. “A Igreja é imagem terrena da Santíssima Trindade”. Senhor, abençoai o Papa Francisco e todo Corpo
Eclesial, do qual Cristo Rei é a cabeça, para que persevere na sua missão de evangelizar os povos, nós vos
rogamos:
Todos: Senhor, nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo.
2. Senhor, que se revigore em nós a graça dos sacramentos do Batismo e da Crisma e nos tornemos
testemunhas fiéis e comprometidas com a Evangelização, sendo “verdadeiros sujeitos eclesiais” para a
construção de uma sociedade justa e solidária, na perspectiva de vosso Reino, nós vos rogamos:
3. Senhor, que o Espirito Santo nos anime em nossa caminhada, inspirando e iluminando a vivência de
nossa vocação laical, para compreendermos os sinais de vosso amor e atuarmos na vida e na história do
mundo, nós vos rogamos:
4. “O primeiro campo e âmbito da missão do cristão leigo é o mundo”. Senhor, que nós, cristãos leigos e
leigas, conscientes dos desafios atuais no Brasil e no mundo, encontremos na Palavra a luz necessária para
a organização, e respondamos ao vosso chamado na vida pessoal, na família, no trabalho, na ação política,
em toda a sociedade, nós vos rogamos:
5. Senhor, abençoai as pessoas que se doaram e, ainda, doam suas vidas no serviço da evangelização dos
leigos, em todo o Brasil, constituindo-os em Organismos de Comunhão e Missão, nós vos rogamos:
Rezemos juntos a oração vocacional
Todos: Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos
jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos
leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade.
Amém.

P – Senhor, acolhei com bondade essas preces que humildemente vos dirigimos. Que sempre tenhamos a
coragem de ouvir e cumprir a vossa vontade em nossas vidas. Sustentai a nossa caminhada com a vossa
graça generosa, e que o Pão da Vida descido do Céu sempre nos fortaleça. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

