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10 de Agosto (domingo): 18h00
Missa: Igreja Sto Antônio de Pádua
Tema:
“A Espiritualidade Cristã na Família”

11 de Agosto (2ª.feira): 19h30
Missa: Igreja S. João Batista
Tema:
“A Prática Espiritual do Casal/Família: 
Comunhão e Fidelidade”

12 de Agosto (3ª.feira): 19h30
Missa: Igreja S. Luís Gonzaga
Tema:
“ F a m í l i a  d e  N a z a r é ,  M o d e l o  d e 
E s p i r i t u a l i d a d e  p e l a  C o n f i a n ç a  e 
Obediência”

13 de Agosto (4ª.feira): 19h30
Missa: Igreja N. Sra Aparecida (MiniBasílica)
Tema:
“A Eucaristia Dominical: Expressão Maior de 
Espiritualidade”

14 de Agosto (5ª.feira): 19h30
Missa: Igreja Nsa. Sra. do Rosário
Tema:
“A Religiosidade e Piedade Populares no 
Exercício da Espiritualidade Cristã”

15 de Agosto (6ª.feira): 19h30
Missa: Igreja Catedral do Divino Espírito Santo 
Tema:
“Família Igreja Doméstica: Lugar Especial 
da Espiritualidade Cristã”

16 de Agosto (sábado): 19h30
Missa: Igreja Santa Ana e São Joaquim
Tema:
“Desafios da Espiritualidade Cristã na 
Família pela Comunhão”

Semana da Família começa com os Namorados
 Pela primeira vez a Diocese de 
Barretos promove um Encontro de 
Namorados, que espera repetir nos 
próximos anos. Vai acontecer na Cidade de 
Maria no dia 9 deste mês, das 13h às 
23h30, com um Jantar Dançante no 
encerramento, tudo sem custo para os 
par ticipantes. É o início da Semana 
Nacional da Família, que prossegue a partir 
do dia 10 (Programação abaixo).

 Rea l i zar  o  1º  Encontro de 
Namorados é uma iniciativa das mais 
elogiáveis, numa época em que o laxismo 
vem se a lastrando na sociedade, 
destruindo os verdadeiros alicerces em 
que se deve fundamentar as famílias 
cristãs.

 A Pastoral Familiar, portanto, de 
público convida os jovens que se 

inscrevam para participar deste Encontro 
nas secretarias paroquiais, bem como 
espera uma efetiva presença das famílias 
nas Missas que serão celebradas em todas 
as paróquias da cidade.

 Na catedral, esta Missa da Família 
será realizada às 19h30 da sexta-feira, dia 
15, com o tema: “Família Igreja Doméstica: 
Lugar Especial da Espiritualidade Cristã”



1 Br. 6a. feira. Sto. Afonso Maria de Ligório, BDr, memória; 1ª Sexta-feira do mês; Jr 26,1-9; Sl 68 (69); Mt 13,54-58
2 Verde. Sábado da 17a. semana do TC; Jr 26,11-16.24; Sl 68 (69); Mt 14,1-12
3 Verde. 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 2a. semana do Saltério; Is 55,1-3; Sl 144 (145); Rm 8,35.37-39;
    Dia dos Vocacionados ao ministério ordenado (diáconos, padres e bispos);
    Mt 14,13-21 (Multiplicação dos pães)
4 Br. 2a. feira. S. João Maria Vianney, Presb., memória; Jr 28,1-17; Sl 118 (119); Mt 14,22-36
5 Verde. 3a. feira da 18a. semana do TC; Jr 30,1-2.12-15;18-22; Sl 101 (102); Mt 15,1-2.10-14
6 Br. 4a. feira. Transfiguração do Senhor, festa; Dn 7,9-10;13-14; Sl 96 (97); Mt 17,1-9
7 Verde. 5a. feira da 18a. semana do TC; Jr 31,31-34; Sl 50 (51); Mt 16,13-23
8 Br. 6a. feira. São Domingos, Presb., memória; Na 2,1.3;3,1-3.6.7; Cânt.: Dt 32; Mt 16,24-28
9 Verde. Sábado da 18a. semana do TC; Hab 1,12-2,4; Sl 9; Mt 17,14-20
10 Verde. 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 3a. semana do Saltério; 1Rs 19,9a.11-13; Sl 84 (85); Rm 9,1-5;
     Dia dos Vocacionados à vida em família (Dia dos Pais);
     Mt 14,22-33 (Jesus e Pedro)
11 Br. 2a. feira; Sta. Clara, Vg, memória; Ez 1,2-5.24-28; Sl 148; Mt 17,22-27
12 Verde. 3a. feira da 19a. semana do TC; Ez 2,8-3,4; Sl 118 (119); Mt 18,1-5.10.12-14
13 Verde. 4a. feira da 19a. semana do TC; Ez 9,1-7;10,18-22; Sl 112 (113); Mt 18,15-20
14 Verm. 5a. feira. São Maximiliano Maria Kolbe, PresbMt, memória; Ez 12,1-12; Sl 77 (78); Mt 18,21-19,1
15 Verde. 6a. feira da 19a. semana do TC; Ex 16,1-15.60.63; Cânt.: Is 12; Mt 19,3-12
16 Verde. Sábado da 19a. semana do TC; Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50 (51); Mt 19,13-15
17 Br. 20º DOMINGO DO TC. ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA, solenidade; 4a. semana do Saltério; Ap 11,19a.12,1.3-6a.10;
     Sl 44 (45); 1Cor 15,20-27;
     Dia dos Vocacionados à Vida Consagrada;
     Lc 1,39-56 (Cântico de Maria)
18 Verde. 2a. feira da 20a. semana do TC; Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32; Mt 19,16-22
19 Verde. 3a. feira da 20a. semana do TC; Ez 28,1-10; Cânt.: Dt 32; Mt 19,23-30
20 Br. 4a. feira. São Bernardo, AbDr, memória; Ez 34,1-11; Sl 22 (23); Mt 20,1-16a
21 Br. 5a. feira. São Pio X, Pp, memória; Ez 36,23-28; Sl 50 (51); Mt 22,1-14
22 Br. 6a. feira. Nossa Senhora Raínha, memória; Is 9,1-6; Sl 112 (113); Lc 1,26-38
23 Br. Sábado. Sta. Rosa de Lima, Vg. Padroeira da América Latina, festa; 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt 13,44-46
24 Verde. 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 1a. semana do Saltério; Is 22,19-23; Sl 137 (138); Rm 11,33-36;
     Dia dos Vocacionados aos Ministérios Pastorais
     Mt 16,13-20 ("Tu és Pedro")
25 Verde. 2a. feira da 21a. semana do TC; 2Ts 1,1-5;11b-12; Sl 95 (96); Mt 23,13-22
26 Verde. 3a. feira da 21a. semana do TC; 2Ts 2,1-3a.14-17; Sl 95 (96); Mt 23,23-26
27 Br. 4a. feira. Sta. Mônica, memória; 2Ts 3,6-10.16-18; Sl 127 (128); Mt 23,27-32
28 Br. 5a. feira. Sto. Agostinho, BDr, memória; 1Cor 1,1-9; Sl 144 (145); Mt 24,42-51
29 Verm. 6a. feira. Martírio de São João Batista, memória; Jr 1,17-19; Sl 70 (71); Mc 6,17-29
30 Verde. Sábado da 21a. semana do Saltério; 1Cor 1,26-31; Sl 32 (33); Mt 25,14-30
31 Verde. 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM; 2a. semana do Saltério; Jr 20,7-9; Sl 62 (63); Rm 12,1-2; 
     Mt 16,21-27 (Participar da cruz)
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Universal: REFUGIADOS
     Para que os refugiados, expulsos de seus lares por causa da violência,

        encontrem generoso acolhimento e vejam resguardados os seus direitos.
Evangelização:    CRISTÃOS NA OCEANIA

    Para que os cristãos na Oceania anunciem com júbilo a fé a todas as
      populações dessa parte do mundo.
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1ª Semana de Agosto
Maria, modelo de Vocacionada. 

1- A. (Animador): Irmãos e irmãs em Cristo, estamos iniciando mais um 
mês vocacional em toda a Igreja do Brasil. Queremos iniciar este mês 
meditando a figura de Maria, a grande vocacionada do Pai. Precisamos 
criar em nossa diocese uma “Cultura Vocacional”, ou seja, uma cultura 
em que todos os batizados se conscientizem que são membros de um 
povo vocacionados à santidade e à construção do Reino, aqui e agora. 
Portanto, com muita alegria, iniciamos nossa reflexão vocacional com o 
canto inicial.
2- Canto vocacional: Eis-me aqui, Senhor
3- A. Estamos reunidos em Nome do Pai...
4- Recordação da vida – Reconciliados com Deus
A. Maria é sem dúvida um grande modelo de animação vocacional para 
toda a nossa comunidade. Ela, ainda tão jovem, se atreveu a confiar nos 
designíos de Deus. Quanto ardor vocacional Maria guardava em seu 
coração. 
L1- Como devotos de Maria não podemos perder esse senso vocacional 
que ela nos inspira, precisamos manter viva em nossa comunidade o 
compromisso de criarmos um “grande celeiro de vocações”;
L2- Deus não chama apenas para a vida sacerdotal ou religiosa, 
precisamos nos lembrar de que vocação é o modo como cada um de 
nós é chamado por Deus para viver a santidade. Por isso, sempre temos 
que interceder pelas vocações sacerdotais, religiosas, laicais e 
matrimoniais;
L3- Mas nem sempre somos fiéis a este propósito. Somos egoístas e 
nos fechamos ao chamado do Senhor. Por isso, reconheçamos nossas 
falhas pelas vezes que não fomos capazes de rezar e promover as 
vocações na Igreja povo de Deus.
Canto penitencial (à escolha)
5- Palavra de Deus, Palavra vocacional
A. Maria também era a “mulher da Palavra”. Ela tinha muito vivo em seu 
coração a força da Palavra de Deus. Eis o motivo da aceitação da missão 
que lhe foi confiado: sua paixão viva pela Palavra. 
L1- Diante da Palavra não podemos ficar indiferentes. Que a escuta da 
Palavra provoque em nós um novo encontro com o Senhor da messe e 
Pastor do rebanho. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho.
Canto de aclamação (a escolher)
L2- Lc 1,26-38
6- Partilhando a vida
A. São Lucas nos apresenta esta pequena cidade da Galileia, chamada 
Nazaré. É uma cidade tão insignificante que nem sequer é mencionada 
no Antigo Testamento e é considerada de tão má fama e desprezada, que 
dela se pergunta: “De Nazaré, pode vir algo bom?” (Jo 1,46). É 
justamente nessa cidadezinha tão desprezada aos olhos humanos que 
Deus envia seu mensageiro a uma jovem, chamada Maria, prometida em 
casamento a José.
L3- Deus visita, chama Maria no silêncio, sem grandes rumores, age no 
silêncio e anonimato. Deus não segue os esquemas humanos, Ele tem 
um jeito próprio de nos visitar e de nos chamar para sermos seus bons 
operários nesta vasta messe que é o mundo.
T.: Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a tua Palavra!
L1- Maria é para nós, Igreja povo de Deus, modelo para os vocacionados 
e animadores vocacionais. Ela experimentou cada etapa do itinerário 
vocacional. Foi despertada pela visita do anjo Gabriel e neste encontro 
pessoal  teve seu momento de d iscern imento,  cu l t ivo e 
acompanhamento.

T: Maria, Mãe e modelo das vocações, ajuda-nos a vivermos a 
vocação na Igreja, assumindo com autenticidade o compromisso 
batismal
A. Partilhemos agora, esta Palavra que ouvimos, nos guiando pelos 
seguintes questionamentos:

a- Nos dias de hoje os homens conseguem perceber os chamado de 
Deus, assim como Maria, lembrando que é um chamado feito muitas 
vezes no silêncio e no anonimato?
b- Você se acha chamado por Deus para uma missão? Qual?
c- Maria responde SIM de imediato ao chamado do Senhor. Se o 
chamado de Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Ele se destina a 
todas as pessoas, sem distinção, por que nos dias de hoje é tão difícil as 
pessoas assumirem seu batismo e servirem na messe?

A. Maria nos convida a trabalharmos na messe de seu Filho, a promover 
novas vocações por meio da nossa oração e testemunho de doação e 
compromisso. Dela recebemos Jesus que nos conduz ao Pai. Maria é 
Mãe do Senhor e nossa Mãe, por sua intercessão, nos chega a graça da 
vocação que é dom, entrega e doação. Ela é toda de Deus, mas é 
também toda de cada vocacionado e vocacionada.
Canto vocacional mariano (a escolher)
7- A Palavra se faz oração
A. Elevemos a Deus, nosso Pai, Senhor da messe e Pastor do rebanho 
nossas súplicas pelas vocações:
L1: Por nossa Diocese de Barretos que espera a chegada de seu novo 
Pastor, para que possa viver este tempo de espera dentro da vontade do 
Senhor, rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
L2- Por nossa comunidade, para que seja de fato um grande celeiro de 
vocações, não apenas sacerdotais e religiosas, mas também vocações 
laicais e matrimoniais, rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
L3- Por nossos padres, seminaristas, religiosos e religiosas, para que, a 
exemplo de Maria, sempre tenham um coração dócil ao projeto de Deus, 
rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
L1- Para que se despertem em nossa comunidades, cristãos sedentos 
em viverem seu batismo, se doando na construção do Reino, rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
L2- Pelas famílias de nossa comunidade, para sejam seguidoras da 
Sagrada Família de Nazaré, mesmo diante das lutas diárias, rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
L3- Pelos jovens vocacionados ao sacerdócio em nossa diocese, para 
que continuem com o coração disponível e dócil ao chamado de Deus, 
rezemos:
T: Maria, Mãe das vocações, rogai por nós.
A. Numa só voz, elevemos nossas preces aos céus intercedendo pelas 
vocações:
T.: Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos 
ouvidos o 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 a tua voz. 
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as 
nossas comunidades para a missão.
Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-
se ao Reino, na vida consagrada e religiosa. 

Encontros Vocacionais para este mês
Nesta página 3 e nas duas seguintes, estão os textos para os quatro Encontros Vocacionais a

serem realizados nas nossas Comunidades setoriais e Capelas neste Mês Vocacional de Agosto.

(continua na página 4)
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2ª semana de Agosto - Leitura Orante: Mc 8,34-38

- Preparar o ambiente com alguns símbolos vocacionais
- iniciar com um canto vocacional à escolha
- Invocar o Espírito Santo

1- LEITURA
a) - Criar silêncio interior.
b) - Leitura lenta e atenta do texto Sagrado. Enquanto o leitor proclama a 
Palavra todos permanecem com as Bíblias fechadas.
c) - Momento de silêncio relembrando o que foi proclamado. Cada um 
abra sua Bíblia e releia o texto proclamado em silêncio, atento aos 
detalhes, considerando o sentido de cada frase. Este momento deve 
durar no máximo 10 minutos. 
d) - A convite do responsável pela condução da celebração os irmãos e 
irmãs repetem alguma frase ou palavra que mais lhes tocou.

2-MEDITAÇÃO
a) - O leitor proclama novamente a Palavra. Todos estejam com suas 
Bíblias fechadas novamente.
b) - A convite do responsável pela condução da celebração, quem quiser 
pode partilhar o que a Palavra de Deus proclamada e meditada está lhe 
falando, ligando-a com a vida pessoal, comunitária, social etc. Para 
isso, sugere-se as seguintes indagações: 
1) Estou disposto a seguir a Cristo mesmo com o chamado a renunciar a 
mim mesmo? (Este “renunciar a mim mesmo” se refere aos meus 

desejos, meus projetos e deixar a vontade de Deus guiar minha vida)
2) O que ainda preciso renunciar em minha vida para verdadeiramente 
seguir a Cristo?
3) Eu já fiz a experiência de renunciar algo por amor a Cristo? (Já deixei 
de ir a festas, perder um capítulo de novela, deixar de passear, parar de 
murmurar, de duvidar, para participar de algum compromisso da 
comunidade? Isto foi bom ou ruim em minha caminhada de fé? Faria 
novamente?)

3)- ORAÇÃO
a) - Todos de pé. A convite do responsável pela condução da celebração, 
quem quiser pode formular preces, louvores e agradecimentos a Deus 
sempre em sintonia com a Palavra que foi proclamada
b) – Canto: Um dia escutei teu chamado.

4- CONTEMPLAÇÃO
a) - Todos sentados de maneira digna e cômoda. Todos em profundo 
silêncio. Com os olhos fechados procurando colocar-se diante de Deus. 
Perguntem a si mesmos: o que mudou em minha vida depois desta 
Leitura Orante?; como vou poder viver melhor meu compromisso de 
vida?; quais desafios descobri para me aperfeiçoar como discípulo de 
Jesus? Como estou vivendo minha vocação?
b) - Após este momento todos se colocam de pé e rezam as orações do 
Pai Nosso e Ave Maria.
c) - Terminada a oração todos se saúdam com o abraço da paz, 
enquanto isso se pode cantar um canto final.

3ª semana de Agosto - “Eu sou a videira e vós os ramos” Jo 15,5 

1- A. (Animador): Irmãos e irmãs em Cristo, com muita alegria nos 
reunimos para celebramos a Vocação. Como já sabemos, vocação é o 
modo que Deus chama a cada um de nós a vivermos seu projeto. Por 
isso, todos nós somos vocacionados. Porém, só há um modo de 
vivermos nossa vocação, é preciso estar unidos à videira, que é Cristo.
2- Canto vocacional: Um dia escutei teu chamado
3- A. Estamos reunidos em nome do Pai...
4- Recordação da vida – Reconciliados com Deus
A. Precisamos estar unidos a Cristo, eis o único modo de vivermos de 
forma frutífera nossa vocação dentro da comunidade.
L1- Hoje, o Senhor nos questiona se realmente somos seus ramos ou se 
temos outras motivações para estarmos na sua messe;
L2- Muitas vezes pensamos que apenas os padres, religiosos e 
religiosas devem estar “mais próximos de Deus” e nos esquecemos de 
que todos somos vocacionados a estar próximo do Mestre;
L3- Mas, nem sempre somos capazes de viver desta forma nossa 
vocação. Por isso, não conseguimos permanecer no Senhor, nos 
afastamos Dele e afastamos os que estão a nossa volta.
Canto penitencial (à escolha)
5- Palavra de Deus, Palavra vocacional
A. Com alegria ouçamos a Palavra do Senhor para que nossa vocação se 
torne enraizada na videira, que é Cristo Jesus.
Canto de aclamação (a escolher)
L2- Jo 15, 1-11

6- Partilhando a vida
A. É preciso permanecermos no Senhor. Nenhuma vocação vinga se 
estiver longe do Senhor. Por isso, em nenhuma vocação pode haver 
oportunismo, conveniência e privilégios. A vocação quando é um ramo 
ligado à videira, é regada a gratidão, despojamento, testemunho, 
desinteresse pessoal e humildade. 
L3- Deus nos faz o convite de permanecer em seu amor (Jo 15,9). Toda 
vocação deve nascer da experiência do amor de Deus.
T.: Senhor, eis-me aqui. Quero ser um ramo em tua videira. Quero 
viver e testemunhar o teu amor. Quero ser fermento na massa, fazer a 
diferença em tua messe.
A. Partilhemos agora esta Palavra que ouvimos nos guiando pelos 
seguintes questionamentos:

a- Em nossa comunidade há um clima vocacional propício, ou seja, um 
clima onde todos tem voz e vez na messe?
b- Olhando para nossa comunidade, ela está enraizada em Cristo? 
Podemos perceber isso em suas atividades pastorais?
c- Minha vida está ligada a Cristo? Eu vejo isso através de minhas 
atitudes dentro e fora da comunidade?

A. Somos vocacionados e vocacionadas a permanecermos na videira 
que é Cristo. Ele sabe de nossas limitações e fraquezas, mesmo assim, 
Ele conta conosco, Ele nos chama, nos elege. Que tenhamos coragem 
de sermos fiéis ao Seu amor.

Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a 
fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança 
aos nossos seminaristas. 
Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral na 
tua Igreja. 
Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do 
teu povo. 

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-
nos a responder "sim". Amém.

Pai-Nosso - Ave-Maria...
8- Bênção final
A. Irmãos e irmãs, permaneçamos reunidos em nome do Pai...
Canto Vocacional: Alma Missionária

(continuação)

(continua na próxima página)

Encontros Vocacionais para este mês
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4ª semana de Agosto - TERÇO VOCACIONAL

- Canto vocacional: Quando chamastes os 12 primeiros pra te seguir.
   (ou outro canto vocacional à escolha)
· Invocação ao Espírito Santo
· Estamos reunidos em nome do Pai...
A. (Animador) Oferecimento: Senhor da messe e Pastor do rebanho, nos 
apresentamos diante de Ti para interceder por todas as vocações que 
suscitastes no meio de teu povo. Pedimos que dê a graça da santidade e 
perseverança ao nosso clero, nossos seminaristas, aos religiosos e 
religiosas, e a todos os fiéis leigos e leigas que com suas vidas 
constroem o teu Reino, aqui e agora. Pedimos também pelas famílias, 
para terem a graça de perseverarem em seu projeto de amor e doação 
mútua. Pedimos pelos casais de namorados, para que vivam com 
sabedoria e santidade este tempo de suas vidas. Por fim, imploramos a 
maternal intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe dos vocacionados, 
para que seus filhos e filhas busquem a cada dia viver intensamente o 
discipulado de Jesus Cristo.
· Creio
· Pai-Nosso, 3 Ave-Marias, Glória ao Pai...
T.: Senhor da messe e Pastor do rebanho, enviai santas vocações.

1º Mistério – A Vocação Cristã
A. A vocação cristã é o chamado universal que o Senhor faz a cada 
homem e mulher para viver, aqui e agora, a proposta do Reino. Todo 
batizado é um eleito a viver este Reino de justiça e paz. Peçamos a Deus a 
graça de fazer de nossa comunidade terra fértil para a vida cristã, onde 
todos testemunhem o Evangelho de Jesus Cristo.
-1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória
T.:- Senhor da messe e Pastor do rebanho enviai santas vocações.

2º Mistério  - A Vocação Matrimonial
A. A vocação matrimonial é a célula mãe da sociedade. A família é a base 
de uma sociedade madura e organizada. Vivemos hoje vários atentados 
contra a dignidade da família. São propostos vários modelos de família 
que mancham a verdadeira face desta instituição sagrada. A família deve 
testemunhar a fidelidade, o amor, o diálogo e a fé. Precisamos de casais 
que vivam verdadeiramente o sacramento do Matrimônio na Igreja e na 
sociedade. Neste momento, recordemos nossas famílias.

-1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória
T.:- Senhor da messe e Pastor do rebanho enviai santas vocações.

3º Mistério: A Vocação Laical
A. O cristão leigo é aquele que vive sua vocação batismal integrando 
evangelização e libertação, anúncio profético e transformação da 
sociedade. É missão do leigo transformar as estruturas pela presença 
dos valores do Evangelho no âmbito familiar, escolar, político etc. Neste 
momento, recordemos tantos leigos e leigas que edificam a Igreja com 
seu testemunho e doação.
-1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória
T.:- Senhor da messe e Pastor do rebanho enviai santas vocações.

4º Mistério: A Vocação à Vida Consagrada – Religiosos e 
Religiosas e pessoas consagradas nos Institutos Seculares.

A. São pessoas que se consagram a Deus professando votos de 
pobreza, castidade e obediência. Vivem em comunidade. 
Comprometem-se a seguir radicalmente o Senhor e colocando-se a 
serviço da Igreja e do mundo com total gratuidade, conforme o carisma 
de cada Congregação ou Instituto. Testemunham de forma profética e 
comunitária o Deus Vivo e o seu Reino, como valores absolutos e 
definitivos. Recordemos neste momento, todos os religiosos e 
religiosas e passaram e atuam em nossa diocese.
-1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória
T.:- Senhor da messe e Pastor do rebanho enviai santas vocações.

5º Mistério: A Vocação Sacerdotal
A. O sacerdote é assinalado pelo Sacramento da Ordem colocando-se a 
serviço do Povo de Deus, como ministro, servo, pastor e mediador. Sua 
missão é animar as comunidades na fé, pela evangelização e pelo 
testemunho, em comunhão com todos os fiéis. Recordemos de nossos 
pastores para que sejam fiéis à missão que o Senhor lhes confiou
-1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória
T.:- Senhor da messe e Pastor do rebanho enviai santas vocações.

A. Louvemos a Maria, Mãe dos vocacionados, com uma Salve Rainha...
A. Façamos juntos a oração pelas Vocações:
T.: Senhor da messe e pastor do rebanho... (Oração Vocacional)

· Canto Vocacional: Um dia escutei teu chamado.

Canto vocacional: Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor (pode ser 
outro canto)
7- A Palavra se faz oração
A. Elevemos a Deus, nosso Pai, Senhor da messe e Pastor do rebanho 
nossas súplicas pelas vocações:
L1: Para que nossa Diocese de Barretos possa sempre estar enraizada 
no Senhor, e assim, ser uma Igreja que viva a Cultura Vocacional, 
rezemos;
T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
L2- Por nossa comunidade, para que seja de fato um grande celeiro de 
vocações, não apenas sacerdotais e religiosas, mas também vocações 
laicais e matrimoniais, sempre unidas à videira que é Cristo, rezemos:
T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
L3- Por nossos padres, seminaristas, religiosos e religiosas, para que, 
mesmo com as dificuldades da missão, sempre estejam enraizados em 
Cristo para dar muitos frutos, rezemos:
T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
L1- Para que nossas comunidades possam ser sinais de bons frutos 
evangélicos através de nosso testemunho de vida, rezemos:
T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
L2- Pelas famílias de nossa comunidade, para que possam testemunhar 
o amor fraterno, a exemplo do amor de Deus, rezemos:
T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
L3- Pelos jovens vocacionados ao sacerdócio em nossa diocese, para 
que continuem com um coração disponível e dócil ao chamado de Deus, 
rezemos:

T: Senhor da messe e Pastor do rebanho, ouvi nossas preces.
A. Numa só voz, elevemos nossas preces aos céus intercedendo pelas 
vocações:
T.: Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos 
ouvidos o 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 a tua voz. 
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta as 
nossas comunidades para a missão. 
Ensina a 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 dos nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança 
aos nossos seminaristas. 
Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral na 
tua Igreja. 
Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do 
teu povo. 
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-
nos a responder "sim". Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria...

8- Benção final
A. Irmãos e irmãs, permaneçamos reunidos em nome do Pai...
Canto Vocacional: Há um barco esquecido na praia (pode-se escolher 
outro canto vocacional)
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

01 1ª Sexta-feira
     07h30 Capela do Ssmo – Exposição e Início da Adoração ao Ssmo.
     15h00 Capela do Ssmo – Terço da Misericórdia
     18h30 Catedral – Hora Santa
1º a 10 de Agosto: Salão Paroquial - Bazar das Vocações
02 08h00 Com. N. Sra. das Graças - Catequese
     10h00 Catedral - Celebração da Saúde - com Unção dos Enfermos
     18h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço Missionário nas casas
04 Dia do Padre
     19h30 Centro Catequético – Catequese de Adultos
     20h00 Com. N. Sra. de Fátima – Reunião da Diretoria
     20h00 C. Catequético – Reunião da Past. Familiar
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço dos homens
05 15h00 Catedral - Terço - Mãe Raínha
     16h00 Casa paroquial – Reunião da Equipe Paroquial do PRODE
     18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 1ª, 2ª e 4ª et.
     19h30 Educandário – Catequese de Adultos
     19h30 Com. N. Sra. de Fátima - Terço 
06 09h00 Casa paroquial – Reunião da Pastoral do Dízimo
     17h30 Com. São Pedro – Leitura Orante
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro - Novena
     20h00 Centro Catequético – Reunião Mensal do Apostolado da Oração
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Ensaio de cantos
     20h00 Com. S. João Paulo II – Comemoração do Dia dos Pais
     20h00 Com. S. João Batista – Terço e reunião
07 18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 3ª et.
     19h30 Catedral – ECC – Missa da Família
     20h00 C. Catequético - Reunião mensal do CPP
     20h00 Com. N. Sra. P. Socorro – Terço das Peregrinas (nas casas)
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Reunião de trabalho
08 07h30 Capela do Ssmo – Exposição e Início da Adoração ao Ssmo
     15h00 Capela do Ssmo – Terço da Misericórdia
     18h30 Catedral – Hora Santa
09 13 às 23h30 - Cid. de Maria - Encontro Diocesano de Namorados
     19h30 Salão paroquial – Curso de Batismo
     20h00 Com. N. Sra. das Graças - Catequese
10 a 16 – Semana Nacional da Família
10   -        2º aniversário de ordenação diaconal de J. P. Lombardi
11 19h30 Centro Catequético – Catequese de Adultos
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço dos homens
12 15h00 Catedral - Terço - Mãe Raínha
     18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 1ª, 2ª e 4ª et.
     19h30 Educandário – Catequese de Adultos
     19h30 Com. N. Sra. de Fátima - Terço
     20h00 Com. N. Sra. P. Socorro – Reunião dos Min. Leitores
     20h00 Com. N. Sra. de Fátima – Reunião de Catequistas
13 15h00 Catedral – Missa com as famílias que recebem a Mãe Raínha
     17h00 Com. Maria Auxiliadora – Leitura Orante
     17h30 Com. São Pedro – Visitas / Orações / Terço
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro – Novena e Reunião da Diretoria
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Ensaio de cantos

     20h00 Com. S. João Paulo II – Reflexão sobre Vocações
14 18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 3ª et.
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro – Leitura Orante
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Reunião (sobre Vocações)
15 07h30 Capela do Ssmo – Exposição e Início da Adoração ao Ssmo
     15h00 Capela do Ssmo – Terço da Misericórdia
     18h30 Catedral – Hora Santa
     19h30 Catedral - Missa da Família
16 18h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço Missionário nas casas
17 09h00 ? – Palestra – Liturgia de Setembro
     15h00 Salão paroquial – Missa – Filhos no Céu
18 19h30 Centro Catequético – Catequese de Adultos
     20h00 C. Catequético – Reunião da Past. Familiar
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço dos homens
19 15h00 Catedral - Terço - Mãe Raínha
     18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 1ª, 2ª e 4ª et.
     19h30 Educandário – Catequese de Adultos
     19h30 Com. N. Sra. de Fátima - Terço
20 17h00 Com. Maria Auxiliadora - Terço
     19h30 Com. São Pedro – Leitura Orante
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro – Novena
     20h00 C. Catequético – Palestra – Liturgia de Setembro
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Ensaio de cantos
     20h00 Com. S. João Paulo II – Arrecadação de alimentos
     20h00 Com. S. João Batista – Leitura Orante
21 18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 3ª et.
     20h00 Com. N. Sra. P. Socorro – Terço das Peregrinas (nas casas)
     21h00 Com. N. Sra. das Graças – Reunião (sobre Vocações)
22 07h30 Capela do Ssmo – Exposição e Início da Adoração ao Ssmo
     15h00 Capela do Ssmo – Terço da Misericórdia
     18h30 Catedral – Hora Santa
23 18h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço Missionário nas casas
24 10h30 Catedral - Batizados
25 a 27 20h00 Com. S. João Batista – Tríduo – Martírio de S. J. Batista
25 20h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço dos homens
26 15h00 Catedral - Terço - Mãe Raínha
     18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 1ª, 2ª e 4ª et.
     19h30 Com. N. Sra. de Fátima - Terço
27 17h00 Com. Maria Auxiliadora - Reunião
     17h30 Com. São Sebastião e Com. São Pedro - Reunião
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro – Novena
     20h00 C. Catequético - Reunião mensal da Equipe de Liturgia
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Ensaio de cantos
     20h00 Com. S. João Paulo II – Leitura Bíblica
     20h00 Com. S. J. Batista – Martírio de S. J. Batista
28 18h30 Com. N. Sra. de Fátima – Catequese Eucaristia 3ª et.
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro – Leitura Orante
     20h00 Com. N. Sra. das Graças – Reunião (sobre Vocações)
30 18h00 Com. N. Sra. das Graças – Terço Missionário nas casas

Bazar das Vocações

De 1º a 10 de Agosto - Salão Paroquial

«Que a messe não se perca por falta de operários!»

Visite e Ajude, adquirindo produtos no
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01 – DIRCE ALMEIDA DE OLIVEIRA

01 – JOSÉ VIEIRA

01 – SANDRA APARECIDA BARS DAHER CALIL

01 – SONIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

02 – CRISTIANE DE CARVALHO SHINOHARA

03 – ABDOAZIZ ADI

03 – CLÁUDIA REGINA P. G. QUEIROZ

03 – MINORO ENDO

05 – ANA MARIA MARTINS TAVARES FERNANDES

05 – CLÁUDIA MARIA DE SOUZA FERREIRA

06 – MARIA DE JESUS

07 – SEBASTIÃO RODRIGUES DA CUNHA

08 – OLÉSIA ALVES BARS

09 – MARIA APARECIDA PEREIRA

09 – ROSÂNGELA SUELI DE CARVALHO

        FELICIANO

10 – LEONARDO SANTOS DOMINGUES

10 – SAUL DA ROCHA FILHO

11 – ELISABETH DA SILVA AMARAL

11 – CARLOS JESUS RODRIGUES

12 – MIGUEL MUZETTI

13 – CORADINO BARES DE LIMA

13 – EDNA THEREZINHA MARTINS

14 – EDNA WITZEL

15 – CARMELITA QUEIROZ BORGES

15 – ROSANA VASCONCELOS FERREIRA

16 – MARIA CRISTINA SPINA ROCHA

17 – ANA SIQUEIRA

17 – ALESSANDRO UBALDINO SOUSA

17 – MARIA APARECIDA JUNQUEIRA NOGUEIRA

18 – THATIANA ARÚJO DE CARVALHO

20 – MARIA IVONE VIEIRA

21 – MARY CALIL DE PAULA

21 – MARIA DO CARMO JUNQUEIRA FRANCO

22 – ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA

22 – JOAQUIM SAMUEL CASTILHO

22 – MARCOS DE OLIVEIRA ANACLETO PEREIRA

22 – MARIA DE LOURDES FERRARI

23 – AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

23 – CAMILA MENDONÇA MUNHOZ DATI

23 – SYDINÉIA DIAS ELIAS

24 – JOSÉ COLAÇO DE CARVALHO

24 – JOSÉ FALEIROS DE ALMEIDA FILHO

25 – JOSÉ ANTONIO MALAMAN

25 – MARIA REGINA GUIMARÃES BASTON

27 – CELSO LUIZ DE LIMA

27 – LUIZ AGOSTINHO DA SILVA BRANDÃO

27 – WALTER DA SILVA FERREIRA

27 – ZAIDA CASSIM CAVALINI

29 – VERÔNICA ALVES PEREIRA

30 – GILDA DORIGO SILVERO

Lei estadual institui o «Dia da Aliança do Amor»
 Eis a Lei 15.462, de 18/06/2014:
 «O Governador do Estado de São 
Paulo: Faço saber que a Assembleia Legislativa 
decreta e eu promulgo a seguinte lei:
 Art. 1º - Fica instituído o «Dia da 
Aliança de Amor», a ser comemorado 
anualmente em 18 de outubro, no Estado de 
São Paulo.
 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na 
data da sua publicação.
 Palácio dos Bandeirantes, aos 18 de 
junho de 2014. Geraldo Alckmin.
 Eloísa de Sousa Arruda, secretária da 
Justiça e da Defesa da Cidadania
 Edson Aparecido dos Santos, 
secretário-chefe da Casa Civil.»

 A iniciativa da deputada Rita Passos 
foi aprovada pelas instâncias estaduais. 
Gratidão à deputada, ao governador e aos 
envolv idos no projeto.  Que esse dia 
comemorativo possa ser celebrado em todo o 
Estado, trazendo bênçãos e progressos para a 
edificação de uma cultura da Aliança.

 Dia da Aliança de Amor
 O que é isso?
 A Constituição do Estado de São 
Paulo, no ar tigo 215, diz que «o Estado 
garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura 
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais». 
Segundo o texto, no Estado de São Paulo está 
garantido o direito de manifestação e acesso 
às expressões culturais.

 Mas certas expressões culturais se 
sobressaem sobre as outras, a partir daí elas 
podem entrar na legislação como «datas 
comemorativas». É o que deixa claro a emenda 
4094, da Constituição Paulista: «A lei disporá 
sobre a fixação de datas comemorativas de 
fatos relevantes para a cultura estadual.» Isso é 
também determinado pela Constituição 
B r as i l e i r a :  «A  i n s t i t u i ç ão  de  da t as 
comemorativas que vigorem no território 
nacional obedecerá ao critério da alta 
significação para os diferentes segmentos 
profissionais, políticos, religiosos, culturais e 
étnicos que compõem a sociedade brasileira 
(Lei nº 12.345)». Ou seja, apenas receberão 
uma data comemorativa os fatos que 
contribuem de modo relevante para a cultura 
estadual e nacional, isto é, que expressões 
culturais que desempenham um papel 
importante na sociedade.

 A «Aliança de Amor» é importante 
para São Paulo?
 Vamos aos números. O Estado de 
São Paulo é composto por 43,6 milhões de 
pessoas - 21% da população brasileira. 
Desses milhões de paulistas, cerca de 
1.200.000 famílias recebem a visita da Mãe 
Peregrina de Schoenstatt, somam-se a isso os 
diversos schoenstattianos que pertencem aos 
ramos da Obra e os milhares de peregrinos que 
não recebem a Mãe Peregrina, mas frequentam 
os Santuários.
 Em São Paulo, há quatro Santuários - 
lugares de graças e centros de espiritualidade 
de Schoensttat - dois na cidade de São Paulo 

(Jaraguá e Vila Mariana), em Araraquara e em 
Atibaia. O Santuário de Atibaia é o mais visitado 
entre os 200 santuários filiais espalhados pelo 
mundo, recebendo, em média, 170 mil 
pessoas por ano.
 É bom lembrar que, em nível 
nacional, cerca de 4.200.000 famílias 
recebem a Mãe Peregrina, isso sem contar os 
inúmeros que per tencem aos ramos do 
Movimento: Institutos, Uniões e Ligas. A 
cidade de Londrina - PR, no calendário oficial, 
celebra 2014 como ano da Aliança de Amor, e 
Confins - MG tem o dia 18 de outubro como 
feriado municipal, devido à importância do 
Movimento Apostólico de Schoensttat no local.
 Agora reflita:
 * A Aliança de Amor, fundação do 
Santuário da Mãe e Raínha, é importante para a 
sua vida e de sua família?
 * Em que isso contribui ou pode 
contribuir para que a cultura de seu Estado se 
torne uma Cultura da Aliança?
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Pe. Ronaldo José Miguel
Pároco

Dc. José Paulo Lombardi
Diácono

Nilson Barroso Junior
Festeiro

 A primeira reunião de formação do 
Grupo de Jovens Huah, na Paróquia 
Catedral Divino Espírito Santo de Barretos, 
aconteceu no último dia 07 de junho. Nessa 
reunião estiveram presentes líderes das 
comunidades Catedral, Nossa Senhora das 
Graças e Nossa Senhora do Perpétuo 
Socor ro .  Ta i s  l í de res  se  r eúnem 
periodicamente e colaboram com a 
organização de todas reuniões do grupo.

 Huah significa Sopro do Espírito e 
faz menção à criação do homem por Deus 
(Gn 2,7) e o sopro de Pentecostes narrado 
em Atos dos Apóstolos 2, 2-4.
 O primeiro encontro do grupo deu-
se no dia 29 de junho, e contou com a 
participação de vinte jovens. A equipe de 
líderes está empenhada em fazer o grupo 
progredir em nossa paróquia, centrada no 
carisma da Pastoral da Juventude e conta 

com reuniões semanais.
 Todos os jovens de nossa 
paróquia são chamados a serem o sopro 
de Deus na vida de seus familiares, na vida 
em comunidade e na Igreja. Venha fazer a 
experiência de participar de um grupo de 
j o v e n s !  A s  r e u n i õ e s  a c o n t e c e m 
semanalmente após a santa missa do 
sábado e são pensadas especialmente 
para acolher nossos jovens.

«Huah» - um novo sopro na paróquia

Pontualidade ajuda o andamento das obras
 A ganhadora do segundo prêmio, 
sorteado no dia 5 de julho, é Leila Maria Coelho 
Marcelino, com o nº 09175 L.F.
 O prêmio para o ganhador do carnê 
de R$ 10,00 não saiu por não estar pago. A 
pontualidade também é importante no auxílio 
das obras de reforma, na Comunidade N. Sra. 
das Graças. A Comissão agradece a todos!

No dia 20 de julho, faleceu Iole Augusto, 75, 
coordenadora da Equipe de 
Celebração das Missas de 
sábado na Catedral. Às 16h00 
do dia seguinte, na Capela do 
Cemitério Municipal, o Pe. 
Ronaldo celebrou Missa de 
corpo presente.

Nota de
Falecimento†
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