ORAÇÕES VOCACIONAIS
Por ocasião da Ordenação Sacerdotal de
Kossi Pierre Batcho Kadotte

Em 22 de agosto de 2020, pela graça de Deus, celebraremos
a Ordenação Presbiteral de Pierre em Belo Horizone. Convidamos,
portanto, as comunidades cristãs a momentos especiais de oração
pelas vocações, especialmente, pelas vocações religiosas e pela missão
escolápia.
Que esse tempo de graça seja para todos nós, especialmente,
para Pierre que será ordenado, oportunidade para crescer na própria
vocação e missão. Para a Glória de Deus e utilidade do próximo!

Oração inicial para todos os dias
Animador. (Cantado)
Aquele que vos chamou./ Aquele que vos chamou. /
É fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. (3X)
Acende-se o círio e reza-se em voz alta
Leitor. Bendito sejas, Deus das promessas!/ Pela água do batismo nos chamas/
A viver na tua intimidade,/ Inspirando-nos a servir a tua Igreja/ Povo Santo,
Sacerdócio Régio e Real.
O Presidente entoa o canto e assembleia responde
Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
És a luz do mundo, és a luz da vida! (bis)
Cristo Jesus brilha, és nossa alegria! (bis)
Venham me seguir, nos pede o Senhor. (bis)
A proclamar seu Reino, ele nos chamou. (bis)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Presidente. Rezemos juntos a Oração Vocacional.
Todos. Divino Salvador, Jesus Cristo,/ concedei-nos sacerdotes santos,/ inflamados
no fogo do vosso amor,/ totalmente doados à edificação de vossa Igreja./ E vós, ó
Maria, Mãe dos sacerdotes,/ vós que sois a onipotência suplicante,/ socorrei-nos
a todos,/ nos trabalhos e dificuldades que se encontrarem./ Virgem Mãe e Rainha
dos Apóstolos de Jesus,/ Aumentai nas famílias/ o respeito e o amor ao sacerdócio/
suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas./ Guiai, segundo o amor de Vosso
coração,/ os nossos religiosos, para que sejam, mais tarde,/ dignos ministros do
altar,/ santos e dedicados pastores do povo Cristão./ Assim seja.

Oração final para todos os dias
Presidente: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós
a sua face e nos seja favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz!
Que o Senhor confirme a obra
de nossas mãos, agora e para
sempre.
Todos. Amém!
Presidente. Abençoe-nos o
Deus todo rico em amor e
misericórdia, o Pai e o Filho e o
Espírito Santo.
Todos. Amém!

Primeiro dia: Servidores da Palavra
Animador. Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se
concentrava nas casas como o seu lugar característico de reunião, ajuda mútua e do
fortalecimento da vivência missionária. Nelas, os cristãos ouviam juntos a Palavra
e, por esta iluminados, procuravam discernir a experiência da vida em Deus,
conscientes de que a fé provém da escuta (DGAE 2019-2023 n.88).
2Timóteo 3,16-17.
Leitor. Toda a Escritura é inspirada
por Deus e é útil para ensinar, para
refutar, para corrigir, para educar na
justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito, preparado para toda a
boa obra. Palavra do Senhor.
Todos. Graças a Deus!
Presidente. Cada cristão, pelo
Batismo, é profeta, mulher e
homem da Palavra. Dela se alimenta
para viver e anunciar a mensagem.
Oremos pelos nosso irmão Pierre
que será ordenado e por todos os
catequistas, anunciadores da Boa
Nova e missionários.
Todos. Senhor Jesus, derrama teu Espírito no coração dos teus discípulos e
discípulas, para que se abram à tua Palavra que instrui, corrige, ilumina, alegra,
orienta e nos situa em comunhão com as pessoas, com a comunidade e contigo.
Dela impregnados, sejamos luz e coragem para o mundo. Amém!

Segundo Dia: A serviço da Caridade
Animador. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a
Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar, são realidades indispensáveis
para o discípulo de Jesus Cristo. Sem oração, não existe vida cristã autêntica.
Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. Quando se contempla
Deus, percebe-se a beleza do pequeno e do simples, e se educa o olhar para ver as
necessidades do outro. (DGAE 2019-2023 n.102).
Colossenses 3, 14.
Leitor. E acima de tudo, revesti-vos com o amor, que é o laço da perfeição. Palavra do
Senhor.
Todos. Graças a Deus!
Presidente. Somos chamados, em virtude do Batismo, a reproduzir em nossas
vidas os sentimentos, atitudes e obras de Jesus, o Bom Pastor, desenvolvendo o dom
do amor em favor do próximo, especialmente dos pobres e sofredores. Oremos por
nosso irmão Pierre e por todos os agentes de pastoral que dedicam seu tempo para
amar e contribuir com a vida digna dos excluídos e marginalizados.
Todos. Senhor Jesus, Bom
Pastor, que acolheste às crianças,
aos doentes, aos pobres e aos
marginalizados, transmitindo
vida e alegria para todos, inspira
em nós motivação, sabedoria e
força para fazer acontecer a vida
onde prevalece a miséria e a fome.
Não deixes que desanimemos
nem nos tornemos acomodados
e insensíveis à dor das pessoas.
Amém!

Terceiro Dia: Participantes da Liturgia
Animador. Entre os primeiros cristãos, a comunhão se expressava principalmente
na celebração da Eucaristia. Os vínculos anteriores e posteriores à Eucaristia
suscitavam a partilha das dificuldades do cotidiano e o compromisso com o Reino
de Deus. (DGAE 2019-2023 n.93).
Romanos 12, 1-2.
Leitor. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçais os vossos corpos como
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto autêntico. Não vos amoldeis
às estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, a fim de
distinguir qual é a vontade de Deus: o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
Palavra do Senhor.
Todos. Graças a Deus!
Presidente. Associados a Cristo pelo Batismo, somos convidados a participar da
oração de Jesus, que significa entregar a vida nas mãos de Deus para fazer a sua
vontade. Eis o culto que agrada
ao Pai. Oremos por nosso
irmão Pierre e por todos e
todas que exercem ministérios
litúrgicos e de oração em favor
das pessoas e do povo, para que
a liturgia vivifique e estimule os
corações na construção de uma
sociedade justa e solidária.
Todos. Senhor Jesus, Caminho
que leva para o Pai, inspira
em nossas comunidades uma
liturgia que brota da vida do povo e a ela se orienta, fazendo acontecer a graça
divina na luta do povo na procura de um mundo novo. Amém!

Quarto dia: Comunidades a serviço do Reino de Deus
Animador. A Igreja é mãe de coração aberto, casa aberta do Pai, que “conclama a
todos para reunirem-se na fraternidade, acolher a Palavra, celebrar os sacramentos
e sair em missão no testemunho, na solidariedade e no claro anúncio da pessoa e da
mensagem de Jesus Cristo.” (DGAE 2019-2023 n.120).
Atos 4, 32-34.
Leitor. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava
propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles.
Com grande poder, os Apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E
todos eles gozavam de grande aceitação.
Palavra do Senhor.
Todos. Graças a Deus!
Presidente. Cada cristão, cada
cristã, em virtude do Batismo, faz
parte do Povo de Deus e é convocado
a construir a comunidade de Jesus,
na força do Espírito Santo. Essa
comunidade assume a encomenda
de Jesus de evangelizar e construir o reino de Deus na história humana. Oremos
por nosso irmão Pierre e por todas as pessoas, mulheres e homens, que, a partir de
vocações, carismas, serviços e ministérios diversos, fazem acontecer e crescer as
comunidades cristãs que atualizam a presença de Cristo no mundo.
Todos. Senhor Jesus, nós somos partes do teu Corpo animado pelo Espírito para
levar a vida e a paz à humanidade. Abre os nossos olhos, mentes e corações para que,
no meio a uma cultura tão individualista, aprendamos a valorizar a tua comunidade,
apesar das falhas e limitações. Faz que sejamos comunitários e solidários com todos
e saibamos caminhar em comunhão de vida e de missão. Amém!

