
 
 
 

MISSA DE ABERTURA DO BIÊNIO VOCACIONAL 2019-2020 

 

 

 

Comentário Inicial  

Sejam todos bem vindos e bem vindas a esta celebração. Hoje celebramos a festa do 

nosso fundador, o Beato José Allamano, na qual a nossa família Consolata, aqui no 

continente Americano inicia o biênio Vocacional. Em primeiro lugar, queremos 

agradecer a Deus pelo dom da vocação que os missionários da Consolata receberam 

sob o espírito do fundador e a companhia da Virgem Mãe Consolata, “mulher do vinho 

novo”. Confiados em sua presença, pedimos a Jesus que nos anime para reavivar com 

coragem “o dom de Deus” que existe em cada um de nós. Também lhe pedimos que 

siga enviando operários a sua messe.  Porque Deus conta conosco e segue chamando 

operários para anunciar e construir o seu reino aqui, ali e além das fronteiras. 

Recebemos a procissão de entrada com um canto.       

   

Canto de entrada: Canto ao Beato 

José Allamano (O Presidente da 

celebração, os ministros ordenados 

e laicais, acólitos e alguns jovens 

entram na procissão de entrada)   

 

Saudação: Em nome do pai, do filho 

e do espírito santo.  

 

Ato penitencial 

 

Gloria 

 

Oração da coleta 

Senhor nosso Deus, que no Beato 

José Allamano, suscitou o ardente 

desejo de cooperar, com o teu 

desígnio universal de salvação, 

fazendo dele um formador de 

sacerdotes e pai de famílias 

missionárias para o anuncio do 

evangelho a todos os povos. 

 



 
 
 

Conceda-nos crescer no mesmo 

zelo, até oferecer a vida pelos 

irmãos, por nosso senhor Jesus 

Cristo... Amém.  

 

Liturgia da Palavra  

 

Comentário: A palavra de Deus 

orienta e alimenta o anúncio do 

evangelho a todos os povos do 

mundo. Na primeira leitura, São 

Paulo nos exorta a reavivar o dom 

de Deus existente em cada um de 

nós. Devemos cuidar da nossa 

vocação, não podemos descuidar 

do carisma das nossa sublime e 

santa vocação. Esta leitura também 

nos recorda aquele imperativo do 

bem Aventurado José Allamano: 

Primeiro Santos, depois missionários.  

 

No Evangelho, Jesus anuncia o seu 

projeto messiânico, no qual destaca 

sua preferência pelos pobres e 

oprimidos. Animados pelo Espírito, 

levemos a consolação aos povos 

nesta missão que ele cumpriu e com 

a qual todos os discípulos 

missionários deveram estar 

comprometidos.  

  

 

PRIMEIRA LEITURA: (2 Tm 1,1-3. 6-12) 

Início da Segunda Carta de São Paulo a 

Timóteo  

Paulo, Apóstolo de Jesus Cristo pelo 

desígnio de Deus referente à promessa de 

vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, 

meu querido filho: Graça, misericórdia e paz 

da parte de Deus Pai 

e de Cristo Jesus, nosso Senhor! Dou graças 

a Deus, - a quem sirvo com a consciência 

pura, como aprendi dos meus 

antepassados - quando me lembro de ti, dia 

e noite, nas minhas orações. 

Por este motivo, exorto-te a reavivar a 

chama do dom de Deus que recebeste 

pela imposição das minhas mãos. Pois Deus 

não nos deu um espírito de timidez, mas de 

fortaleza, de amor e sobriedade. Não te 

envergonhes do testemunho de Nosso 

Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas 

sofre comigo pelo Evangelho, fortificado 

pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos 

chamou com uma vocação santa, não 

devido às nossas obras, mas em virtude do 

seu desígnio e da sua graça, que nos foi 

dada em Cristo Jesus desde toda a 

eternidade. Esta graça foi revelada agora, 

pela manifestação de nosso Salvador, Jesus 

Cristo. Ele não só destruiu a morte, como 

também fez brilhar a vida e a imortalidade 

por meio do Evangelho, do qual fui 

constituído anunciador, apóstolo e mestre. 

Esta é a causa pela qual estou sofrendo, 

mas não me envergonho, porque sei em 

quem coloquei a minha fé. E tenho a 

certeza de que ele é capaz de guardar 

aquilo que me foi confiado até ao grande 

dia. 

Palavra do Senhor. 



 
 
 

 

SALMO (Sal 95,1-3.7-8.10) 

 

 R. Povos todos aclamem ao senhor. 

 

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,  

Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!  

Cantai e bendizei seu santo nome! 

 

R. Povos todos aclamem ao senhor  

 

Dia após dia anunciai sua salvação, 

manifestai a sua glória entre as nações,  

e entre os povos do universo seus prodígios! 

 

R. Povos todos aclamem ao senhor! 

 

Famílias dos povos aclamem ao senhor,  

Aclamem a gloria e o poder do senhor,  

Aclamem a gloria do nome do senhor.  

 

R. Povos todos aclamem ao senhor! 

 

Digam aos povos: “o senhor é rei” 

O mundo está firme e jamais tremerá,  

Ele governa os povos com retidão.  

 

R. Povos todos aclamem ao senhor! 

 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (MT 28, 19-

20)  

R: Aleluia, aleluia  

Ide e ensinem a todas as gentes  

Diz o senhor,  

Eu estarei convosco todos os dias  

Até o fim do mundo  

R: Aleluia, aleluia  

 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 

segundo São Lucas  

Naquele tempo: Jesus veio à cidade de 

Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu 

costume entrou na sinagoga no sábado, e 

levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe 

o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus 

achou a passagem em que está escrito: O 

Espírito do Senhor está sobre mim, porque 

ele me consagrou com a unção para 

anunciar a Boa Nova aos pobres; 

enviou-me para proclamar a libertação aos 

cativos e aos cegos a recuperação da 

vista; para libertar os oprimidos e para 

proclamar um ano da graça do Senhor. 

Depois fechou o livro, entregou-o ao 

ajudante, e sentou-se. Todos os que 

estavam na sinagoga tinham os olhos fixos 

nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se 

cumpriu esta passagem da Escritura que 

acabastes de ouvir.  
 

Palavra da Salvação. 

HOMILIA  

PRECES  

Cheios de alegria e agradecidos pelo dom 

da vocação à grande missão de anunciar 

a boa nova a todos os povos. Dirijamos ao 

Pai nossa oração. A cada petição 

respondemos: “Reaviva em nós, Senhor, o 

dom recebido de ti”.  

 



 
 
 

1. Pela Igreja universal, o Papa 

Francisco e os bispos, para que fieis 

ao Espírito santo, sejam bons pastores 

e conduzam à Igreja, sacramento do 

Reino, pelos caminhos da unidade e 

comunhão. Oremos ao senhor.  

 

2. Pelos sacerdotes e religiosos, 

Missionários da Consolata, para que 

o Senhor lhes siga iluminando no 

cumprimento da sua vontade; e que 

durante este Biênio Vocacional, 

reaviva neles sua consagração 

religiosa e missionária, vivendo o 

testemunho vivo de santidade e 

profecia. Oremos ao Senhor.  

 

3. Pelos Missionários leigos da 

Consolata e outros leigos da igreja 

junto com as famílias, para que 

conscientes de que são “batizados e 

enviados”, revitalizem com 

generosidade a tarefa 

evangelizadora e que as famílias 

cristãs sejam “igreja doméstica” e 

fonte de diversas vocações. Oremos 

ao Senhor.  

 

4. Pelos Jovens no continente 

americano, para que, por meio da 

intercessão da Virgem Maria 

Consolata, sejam generosos no seu 

seguimento a Jesus Cristo, e, se Deus 

lhes chamar para a vocação 

missionária, sejam valentes e 

ofereçam suas vidas para o serviço 

evangelizador na Igreja para o 

mundo. Oremos ao senhor.  

 

5. Por todos os enfermos, 

especialmente os missionários 

anciões e jovens, para que Jesus, 

consolação da humanidade, 

fortaleça-os em sua debilidade, e os 

renove de forma integral, para que 

sigam sendo sal e luz do mundo. 

Oremos ao Senhor.  

Padre de bondade; escuta as nossas 

orações, infunde em nós o zelo apostólico e 

ajuda-nos a ser missionários fieis, criativos e 

coerentes, para que cresçamos em 

santidade e saibamos orientar aos jovens 

do continente no caminho do 

discernimento vocacional. Por Jesus Cristo 

nosso senhor. Amém.  

PROCISSÃO DE OFERTAS:  

Jovens e adultos entram com as ofertas, 

além do pão e do vinho, outros símbolos 

serão apresentados junto ao altar: Uma 

planta em um vaso e um cartaz contendo o 

logo do biênio vocacional, o quadro do 

Beato José Allamano e os jovens 

vocacionados ou seminaristas.  

 

 

  Pão e vinho: Te ofertamos, 

Senhor, o pão e o vinho, neles a vida 

dos que foram chamados à vinha, 

para que o teu corpo e sangue 

sejam para eles alimento e fortaleza 

para caminhar no anúncio do 

Evangelho.  

 

 

 



 
 
 

 Planta: Te apresentamos, Senhor, 

esta planta fresca, símbolo da 

vocação e consagração dos 

missionários, para que saibam cuidar 

bem que se fortaleça e se multiplique 

com teu Espírito, gerando muitos 

frutos. Com ela, te oferecemos 

também este signo do Biênio 

vocacional.  

 

 
 

 

 Quadro do Beato José Allamano: Te 

apresentamos, Senhor, Esta imagem 

do fundador dos missionários e 

missionárias da Consolata, para que, 

junto com a beata Leonella Sgobarti, 

protetora do ano,  intercedam pelos 

animadores vocacionais e por todos 

nós,  que eles nos inspirem a refletir 

com claridade nossa identidade e 

santidade de vida.  

 
 

 Jovens: Te apresentamos, Senhor,  

também a estes jovens e, com eles, 

todos os jovens do continente. Eles 

são símbolo de alegria, energia e 

entrega generosa, ao sair de si 

mesmos para ir ao encontro dos 

demais. Ajudai-lhes a serem 

acolhedores, como Maria, de tua 

vontade e do teu chamado ao 

projeto do Reino.  

 

 

 

 

OFERTÓRIO: canto  

 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERTAS 

Recebe, oh Pai, este memorial de nossa 

redenção e faz com que, da fonte dos teus 

mistérios, alcancemos o espírito de 

santidade para agradar somente a ti e 

aderir a Cristo, o Senhor, que vive e reina 

pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

Santo: Canto  

Prefácio: (Prefácio comum VI)  

Pai nosso: (Recitado em diferentes idiomas)  

Cordeiro de Deus  

Comunhão: Canto  

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

A participação neste sacramento do teu 

amor, acenda em nós, Senhor, aquele fogo 

de caridade que avivou o Beato José 

Allamano, para que com Maria Consolata, 

nossa mãe, levemos ao mundo a 

verdadeira consolação, e com amável 

fortaleza, anunciemos tua glória a todos os 

povos, por Jesus Cristo nosso senhor. Amém.  

 

 



 
 
 

ORAÇÃO DO BIÊNIO VOCACIONAL  

Senhor Jesus, 

Durante este Biênio Vocacional  

Te pedimos que reavives em nós  

A nossa consagração religiosa e 

missionária.  
 

Ajudai-nos a testemunhar  

Em comunidade e com audácia  

O dom da nossa vida  

Dedicada e entregada à missão.  
 

Ensinai-nos a ser missionários criativos e 

hábeis  

Para ajudar os jovens do continente  

Em seu caminho de discernimento 

vocacional.  
 

Suscita em cada jovem 

O desejo de experimentar  

A generosidade do teu amor e a entrega  

Pelas situações vulneráveis da 

humanidade.  
 

Te pedimos pela intercessão de Maria  

Mulher sempre fiel à proposta de Deus  

E do Beato José Allamano  

Quem nos infundiu a coragem  

Para responder ao teu chamado. Amém  

 

RITOS FINAIS  

( tempo comum, VII, 2 tes. 2, 16-17) 

 

 

 

 

BENÇÃO FINAL  

Jesus Cristo, o Senhor, e Deus, nosso Pai, que 

nos tanto nos amou e nos deu o consolo de 

uma grande esperança, lhes assegure e 

fortaleça, para todo tipo de palavras e 

boas obras.  

R: Amém  

Que a benção de Deus todo poderoso, Pai, 

Filho e Espírito Santo desça sobre vós e 

permaneça para sempre. Amém.  

Podem ir em paz.  

 

Canto Final: Canto da Consolata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


