
 
 ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS - PARÓQUIA DA SANTA CRUZ - ANO DA PAZ 

Celebração Vocacional - “Eu vim para servir.” (cf. Mc. 10,45) 

Semana de Preparação Paroquial para a Ordenação ao Diaconato Permanente de 
Francisco Carlos de Souza e Marcos Ramos Sarmento – 20 de junho de 2015, às 15h – 

Centro de Evangelização Angelino Rosa – CEAR – Gov. Celso Ramos/SC 

:: Saudação 
M.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém!   

          M.: Enviai, Senhor, operários para a vossa messe 
          T.: Porque a messe é grande e poucos são os operários. 
 

:: Motivação Inicial  

M: Sejam todos bem vindos! Este é um momento especial em nossa Arquidiocese e de modo especial para nossa 
Paróquia da Santa Cruz. Somos convidados a rezar e louvar a Deus pela vida e pelo Sim dos candidatos ao diaconato 
permanente: Francisco e Marcos.  

L.1: Deus nos chama pelo nome e exige uma resposta sincera, generosa e disposta. É Deus quem toma a iniciativa. 
Para Ele não existe idade: Ele chama crianças, jovens, adultos. E tem muitos jeitos de chamar quem Ele quer. 

L.2: Você pode ouvir esta voz em seu coração, nos momentos de silêncio, de oração, através do convite pessoal e 
também através de situações de alegria ou sofrimento e outros momentos da vida. Todos somos chamados! 
Canto: Senhor, se tu me chamas, / eu quero te ouvir / se queres que eu Te siga, / respondo: Eis-me aqui. 
Profetas te ouviram e seguiram tua voz/ andaram mundo afora e pregaram sem temor./ Seus passos tu firmaste, 
sustentando seu vigor. / Profeta tu me chamas: vê Senhor, aqui estou. 

:: Aprofundar o tema: Diácono Permanente: chamados a servir. 

L.1: Diakonia é a palavra grega que define a função dos diáconos. Esta palavra significa serviço. 
 
L.2: Os diáconos permanentes são homens casados ou celibatários que exercem, simultaneamente, uma profissão 
civil e se consagram à comunidade eclesial pelo sacramento da Ordem em comunhão com o Bispo e seu presbitério.  
 
L.3: O diaconato (At 6,1-6) teve início quando os apóstolos designaram sete homens de comprovada fé e probidade, 
para servir à Igreja nascente não para o sacerdócio, mas para o Serviço da Liturgia, da Palavra e da Caridade.   
 
M.: Por meio da Liturgia, o diácono deve apontar que o centro da espiritualidade cristã é a Eucaristia. Como 
ministro ordenado, deve ministrar os sacramentos e nos lembrar que "não há eucaristia sem lava-pés", por isso 
precisamos nos colocar a serviço uns dos outros. 
Canto: Eis-me aqui Senhor, / eis-me aqui Senhor, / pra fazer Tua vontade, pra viver no Teu amor. / Pra fazer 
Tua vontade, / pra viver no Teu amor, / eis-me aqui Senhor. 

M.: No Serviço da Palavra, a missão do diácono é exercer o Serviço de pregar o Evangelho de Cristo, e viver de 
acordo com a sua Palavra como testemunhas sinceras e fervorosas: 
Canto: Dá-me a Palavra certa, na hora certa e do jeito certo  / e pra pessoa certa. / Dá-me a cantiga certa, na hora 
certa e do jeito certo / e pra pessoa certa. 
Palavra é como pedra: / preciosa sim. / Quem sabe o valor cuida bem do que diz. / Palavra é como brasa / queima 
até o fim. / Quem sabe o que diz há de ser mais feliz. 

M.: No Serviço da Caridade, Deus os chama ao serviço das pessoas na Igreja, no zelo para com todos, especialmente 
para os aflitos e pobres. 
T.: “Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre” (Sl. 81,3) 

:: Aprofundar a Palavra – Leitura Orante do trecho At 6,1-6 



 
1. Iniciar rezando com confiança a invocação ao Espírito Santo. (Vinde Espírito Santo ...) 

2. Ler lentamente e atentamente o texto bíblico, com a convicção de que Deus nos fala. 
3. Fazer um momento de silêncio interior lembrando o que foi lido. Silenciar para ouvir Deus. 
4. Refletir o sentido de cada frase. Procurar descobrir o que Deus quer dizer-nos hoje por meio da Palavra. 
5. Refletir, aprofundar, atualizar, meditar e ruminar a Palavra, ligando-a com a vida. 
6. Ampliar a visão, ligar o texto com outros textos bíblicos. 
7. Ler de novo, rezando o texto e respondendo a Deus. Conversar com Deus tendo atitude de adoração, louvor, 

agradecimento e perdão. 
8. Formular um compromisso de vida, buscando mudar a realidade em que vivo. Mergulhar na presença de Deus, 

abrindo-nos para a ação do Espírito Santo. 
9. Rezar um salmo apropriado. 
10. Escolher uma frase como resumo para memorizar a Palavra. 

:: Iluminados pela oração 

M: Apresentemos nossos pedidos a Deus. Depois de cada prece digamos: Senhor, escutai a nossa prece! 

1. Despertai Senhor, o amor no dia a dia das famílias, para que vivam em paz e harmonia e sejam verdadeiros 
celeiros de vocações. Rezemos! 

2. Iluminai Senhor, nossos candidatos ao diaconato permanente, Francisco e Marcos, e fazei com que a fidelidade de 
cada um seja testemunho e convite para muitos jovens. Rezemos! 

3. Enviai Senhor, trabalhadores e trabalhadoras para a Vossa messe, para que o Vosso nome seja conhecido em todo 
o mundo. Rezemos! 

(preces espontâneas) 

M.: Senhor, pedimos a Tua bênção sobre toda a Arquidiocese de Florianópolis e nossa Paróquia da Santa Cruz.  

T.: Louvemos e agradecemos pela nossa vocação e a de nossos irmãos, em especial pelo SIM dos candidatos ao 
diaconato, nossos irmãos Francisco e Marcos. Que eles se mantenham firmes na caminhada e sejam sinal de Deus 
em nosso meio.  

:: Oração Final 

M: Neste Ano da Paz rezemos esta oração símbolo da paz e do servir: 

T: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.  
Onde houver ódio, que eu leve o amor;  
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;  
Onde houver discórdia, que eu leve a união;  
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;  

Onde houver erro, que eu leve a verdade;  
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;  
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;  
Onde houver trevas, que eu leve a luz.  

Ó Mestre, Fazei que eu procure mais  
Consolar, que ser consolado;  
compreender, que ser compreendido;  
amar, que ser amado.  

Pois, é dando que se recebe,  
é perdoando que se é perdoado,  
e é morrendo que se vive para a vida eterna.  
Amém! 

:: Canto Final 

Maria do Sim,/ Ensina-me a viver meu Sim./ Ó roga por mim/ Que eu seja fiel até o fim. 
1. Um dia, Maria deu o seu sim:/ Mudou-se a face da terra./ Porque pelo Sim nasceu o Senhor/ E veio morar 

entre nós o amor. 
2. Um dia eu dei, também o meu sim,/ Um sim que mudou minha vida./ Porque dar um Sim é igual a morrer/ A 

fim de que Deus possa em nós viver. 
3. Ensina-me a ser fiel como Tu,/ Vivendo meu Sim cada dia./ Que eu possa no mundo ser um sinal/ Da tua 

humildade, Maria.  


