ORDENAÇÃO DIACONAL
“Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo” (Mt 20,27)
TRÊS PONTAS, 01/09/2012

TRÍDUO PREPARATÓRIO
1º DIA: “Família, geradora de vocações para o mundo.”

1. SUGESTÕES PARA AMBIENTAÇÃO:
Preparar um globo terrestre que caiba a Bíblia (Lecionário) dentro. Fazer uma procissão da Palavra
com uma família composta por um casal e uma criança carregando este globo. Quando chegar ao
altar tirar a Bíblia de dentro do globo, apresentá-la ao povo e depois colocar o globo terrestre num
lugar previamente preparado com panos coloridos (cores dos cinco continentes) de frente a Mesa da
Palavra.
Para todos os dias: preparar um cartaz com o lema da ordenação: “Quem quiser ser o primeiro,
seja o vosso servo” (Mt 20,27), colocá-lo num lugar de destaque junto com os símbolos: banco,
bacia, jarra d’água e toalha.
2. MISSA DO MARTÍRIO DE SÃO JOÃO BATISTA

3. COMENTÁRIO INICIAL:
Hoje iniciamos o Tríduo em preparação a Ordenação Diaconal dos acólitos Alexandre de Caxambu,
Wesley e Bento de Itanhandu, Edson de São Tomé das Letras, Luciano de Guapé e Reginaldo de
Olímpio Noronha. Queremos pedir, enquanto comunidade, as bênçãos dos céus a estes escolhidos
de Deus ao serviço do diaconato. Neste primeiro dia ressaltaremos a importância da família no
processo de discernimento vocacional de seus filhos. Afinal, a vocação matrimonial e familiar fica
enriquecida quando os filhos encontram e assumem a sua própria vocação. As vocações, depois de
geradas são enviadas ao mundo a fim de torná-lo melhor e mais próximo do tão falado Reino de
Deus. Rendendo graças pela família, berço das vocações, e também rezando pelos futuros diáconos
da Diocese da Campanha iniciemos nossa celebração, cantando...

4. PRECES:
Pres.: “Peçam e lhes será dado! Procurem e encontrarão! Batam e abrirão à porta para vocês”.
Diante de tão consoladas palavras de Jesus, e na certeza do amor e da misericórdia de Deus por nós,

rezemos para que nunca nos falte o Pão da Vida, a força e a coragem de vivenciar o compromisso
assumido através da Eucaristia. Façamos nossas preces.
1. A Igreja é o ponto de encontro entre família terrestre e família celeste. Para que a Igreja continue
a alimentar nos seus fieis a importância da família e também o chamado que cada um recebeu como
verdadeiro serviço ao Reino, rezemos ao Senhor:
Abençoa Senhor as Famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! (Bis)
2. O diácono não deixa sua família, ganha uma maior! Para que os futuros diáconos da Igreja
sirvam a todos como seus irmãos e irmãs tornando-se assim exemplos a todos como Jesus também
foi, rezemos ao Senhor:
Abençoa Senhor as Famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! (Bis)
3. Família que reza unida permanece unida! Para que as famílias unam-se cada vez mais cultivando
assim o amor fraternal que rompe barreiras e limites e possam também rezar pela união de todos os
seus, rezemos ao Senhor:
Abençoa Senhor as Famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! (Bis)
4. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos! Para que os jovens, alicerçados pela família e
pela Igreja, possam sentirem-se chamados a construção de um mundo melhor e mais fraterno,
rezemos ao Senhor:
Abençoa Senhor as Famílias, amém! Abençoa Senhor, a minha também! (Bis)
Pres.: Deus de amor e de bondade, que enviastes teu filho único e a Ele concedestes uma família,
olhai com bondade para nossas famílias atendendo aos pedidos que hoje apresentamos. Isto vos
pedimos, por Cristo nosso Senhor! Amém.

5. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da Messe e pastor do rebanho faz ressoar em nossos ouvidos 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 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. Dá
perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral
em tua Igreja. Senhor da Messe e pastor do rebanho chama-nos para o serviço de teu povo. Maria,
Mãe da Igreja, modelo dos servidores dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder o SIM.
Amém.

2º DIA: “Somos chamados a viver em comunidade”
1. SUGESTÕES PARA AMBIENTAÇÃO:
Preparar uma colcha de retalhos e pregar nela o nome de todas as comunidades da
Paróquia, de forma visível. Esta colcha deverá ser trazida para o altar na hora das ofertas
por quatro pessoas, cada uma segurando uma das pontas da mesma. Na hora que chegar
ao altar colocar a colcha num lugar onde ela fique visível para todos. Pode se trazer
juntamente o pão (hóstia) e o vinho.

2. COMENTÁRIO INICIAL:
Viver e crescer em comunidade! Eis o convite que Jesus nos faz todos os dias. É na
comunidade que aprendemos a aceitar o diferente e reconhecer nele traços do nosso
bondoso Deus que é uma comunidade perfeita, formado por pessoas diferentes, mas por
um mesmo amor. Vivendo em comum unidade nós aprendemos a servir com alegria
aqueles que estão juntos de nós. O diácono é um servidor que realiza plenamente dentro
de um grupo que quer viver conjuntamente como irmãos. A comunidade é o lugar da
festa e do perdão, por isso, assim como nos alegramos quando tudo está bem, todos se
aceitam e se entendem, devemos celebrar a reconciliação, quando surgem os conflitos
que tendem a nos separar, a quebrar a aliança que há entre seus membros. Que a
comunidade seja a nossa força, que nela enxerguemos sempre o rosto de Deus. Iniciemos
o segundo dia do Tríduo em preparação a Ordenação diaconal dos acólitos Alexandre,
Bento, Edson, Luciano, Reginaldo e Wesley. Cantemos.

3. MISSA PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS:
(Missal pág. 892)

4. SUGESTÕES DE LEITURAS:
(Lecionário III – Santoral)
1ª Leitura: Jr 1, 4-9 (pág. 484);
Salmo 39 (pág. 488);
Evangelho: Mc 10, 28-30 (pág. 492)

5. PRECES:

Pres.: “A comunidade merece sempre o melhor”. Acreditando nisto queremos fazer a
Deus nossos pedidos a fim de que nossa comunidade cada vez mais viva segundo a
vontade d’Ele.
1. Pela nossa Igreja, comunidade santa e pecadora, para que ajude os seus filhos e filhas a
entenderem o valor de viver em comum unidade, assumindo assim o chamado realizado
no batismo, rezemos ao Senhor:
Senhor, ouvi a nossa comunidade!
2. Pelos futuros diáconos, para que valorizem a experiência comunitária, entendendo a
comunidade como lugar onde se exerce o amor serviçal, rezemos ao Senhor:
Senhor, ouvi a nossa comunidade!
3. Por toda a Diocese da Campanha que vive e reza junto em ritmo das Santas Missões
Populares, para que alimente nos seus o espírito comunitário tão importante na vida do
cristão, rezemos ao Senhor:
Senhor, ouvi a nossa comunidade!
4. Por todas as paróquias que os acólitos passaram e passarão, para que também rezem
juntos pela vocação de mais operários que queiram ajudar na construção da comunidade
sonhada por Jesus, rezemos ao Senhor:
Senhor, ouvi a nossa comunidade!
Pres.: Senhor Deus, que vivestes em perfeita sintonia comunitária, ouvi os pedidos que
hoje vos apresentamos com humildade e confiança. Isto vos pedimos, por Cristo nosso
Senhor! Amém.

6. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da Messe e pastor do rebanho faz ressoar em nossos ouvidos 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 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. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o
coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e
pastor do rebanho chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo
dos servidores dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder o SIM. Amém.

3º DIA: “Ministério Diaconal: ‘Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso
servo!’"

1. SUGESTÕES PARA AMBIENTAÇÃO:
Preparar uma cruz grande com o nome dos seis diáconos colados nas suas hastes horizontal e
vertical. No centro da cruz colocar um coração vermelho e, transpassando-a, uma estola
diaconal. Esta cruz deverá entrar no final da missa, depois da oração pós-comunhão, de fundo
deverá ser tocada a música: “No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus”. Em
seguida, reza-se a Oração Vocacional!

2. COMENTÁRIO INICIAL:
“Servir com alegria!” Eis a grande missão que os acólitos Alexandre, Bento, Edson, Luciano,
Reginaldo e Wesley estão por abraçar. Ser o primeiro pode nos levar a grandes honrarias; isto se
seguirmos a lógica humana, pois a lógica divina nos leva a sempre contemplar o outro, ou seja,
colocarmo-nos a lavar os pés dos mais necessitados. Fazer-se servo é reconhecer a grandeza do
amor de Deus que nos leva a enxergar o nosso irmão simplesmente porque se ama de verdade. É
no amor e por amor que se serve; é por este mesmo amor que convertemos corações e somos
convertidos. Que neste terceiro dia do tríduo preparatório para ordenação diaconal, os nossos
amigos acólitos repitam as mesmas palavras de Maria quando foi chamada: “Eis aqui a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a vossa Palavra!” Iniciemos nossa celebração cantando:

3. MISSA PELOS MINISTROS DA IGREJA:
(Missal, pág. 891)

4. SUGESTÕES DE LEITURAS:
(Lecionário III – Santoral)
1ª Leitura: Ef 4, 1-7. 11-13 (pág. 458)
Salmo 95 (pág. 461)
Evangelho: Mt 20, 20-28 (pág. 462)

5. PRECES:
Pres.: Deus Pai de amor, que enviastes teu Filho único para nos servir e nos amar, escuta nossos
pedidos que apresentamos com tanto amor e confiança:

1. Por toda a Igreja, mãe e mestra! Para que cultive sempre mais a vocação dos seus filhos
levando-os a servir em primeiro lugar com discípulos-missionários, rezemos ao Senhor:
Senhor, que sejamos discípulos de tua palavra!
2. Pelo Nosso Bispo Dom Diamantino e todos os nossos padres! Para que sejam autênticos
pastores e que enxerguem nas ovelhas o próprio Deus clamando por igualdade e dignidade,
rezemos ao Senhor:
Senhor, que sejamos discípulos de tua palavra!
3. Pelos nossos futuros diáconos Alexandre, Bento, Edson, Luciano, Reginaldo e Wesley! Para
que continuem a servir por meio do ministério diaconal todo o povo de Deus, rezemos ao
Senhor:
Senhor, que sejamos discípulos de tua palavra!
4. Por todos os vocacionados a vida sacerdotal e religiosa! Para que o Senhor envie mais
operários e que estes sejam verdadeiros servidores do Reino de Deus, rezemos ao Senhor:
Senhor, que sejamos discípulos de tua palavra!
Pres.: Ó Pai de bondade e de amor, que nos servistes por meio de teu Filho Jesus e nos
inspirastes através de seu Santo Espírito, escuta estas nossas súplicas que fazemos com muita
confiança. Isto vos pedimos por Cristo Nosso Senhor! Amém!

6. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da Messe e pastor do rebanho faz ressoar em nossos ouvidos 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 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.
Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério
pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e pastor do rebanho chama-nos para o serviço de teu
povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a
responder o SIM. Amém.

