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PASTORAL VOCACIONAL
ANO NACIONAL DO LAICATO
12 DE agosto de 2018 – 19º Domingo do Tempo Comum
VOCAÇÃO MATRIMONIAL
COMENTÁRIO INICIAL
Hoje celebramos a vocação matrimonial, na qual os esposos se santificam e, juntos, alcançam a salvação.
Para isso, é necessário que marido e mulher amem-se sem reservas ou ressalvas, e se entreguem, de corpo e alma,
ao amor um do outro, formando verdadeiramente “uma só carne”.
Com alegria, peçamos a Deus pela santificação de todas as famílias e que suscite homens e mulheres
dispostos a se entregarem verdadeiramente ao amor conjugal, criando, assim, famílias santas, à exemplo da Sagrada
Família de Nazaré. Iniciemos nossa celebração cantando.
PRECES
1. Deus Pai, Vós que sois a Vida, a Verdade e o Amor, fazei que cada família se torne, mediante o vosso Filho Jesus e
com a força do Espírito Santo, fonte de divina caridade e célula viva da Igreja.
Todos: Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias!
2. Deus Pai, fazei que o amor que une os pais, reforçado pela oração e nutrido pela graça do sacramento do
matrimônio, se demostre mais forte do que toda fraqueza e vença toda dificuldade, mediante o dom recíproco de si.
3. Deus Pai, fazei que os filhos encontrem na família o fundamento para crescer na verdade e no amor, doando, com
a simplicidade dos seus sorrisos e com a força dos seus sonhos, paz e luz às suas casas.
4. Deus Pai, fazei que as famílias se abram à presença de Deus na própria vida, glorificando-o sempre e oferecendolhe os humildes frutos do trabalho e do nosso empenho cotidiano.
5. Deus Pai, fazei que todas as famílias tenham trabalho garantido para sustentar sua casa e que Vossa misericórdia
reine nos corações das famílias vítimas da violência, drogas, do ódio racial e da guerra.
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.

