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2ª SEMANA DO TEMPO DA QUARESMA – COR ROXA – ANO C 

3º dia do Tríduo em preparação à Ordenação Diaconal Emanuel, Rafael e Wederson 

São Paulo, 18 de Março 2022 - Missa: 19h30  
 

Intenções da Celebração - Acendimento das Velas do Altar da Palavra e das Intenções – Mantra 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Animador: Último dia do Tríduo Vocacional, véspera da Ordenação Diaconal. Firmes na esperança e 

cheios de confiança, dirigimos nossas preces na intenção desse momento especial. Queremos rezar pelo 

ministério diaconal destes três religiosos Missionários do Sagrado Coração, para que sejam fiéis ao 

mandamento do Senhor e conformem suas vidas ao Evangelho. Cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

Animador: Neste terceiro e último dia, recordamos e rezemos pelo irmão Wederson, ouvindo um breve 

relato sobre sua história: Antes do relato, cantar um refrão vocacional... 
 

Uma oportunidade de crescer! 

A cosmopolita e complexa capital paulista é um plácido mar de possibilidades. Aqueles que aqui vivem 

ou que para ela migram, não raro, buscam uma oportunidade de crescer na vida pessoal e profissional. 

Assim, entre sonhos e esperança de crescimento profissional, o filho do casal Jorge e Josefa Cavalcanti, o 

jovem Wederson Francisco Cavalcanti, descobriu sua vocação na cidade de São Paulo. 

O ano era 2009 e no interior de uma grande empresa do seguimento de fastfood despontava uma 

promoção. O jovem franzino, de olhos amendoados e de cabelo alinhado, divisava nessa oportunidade 

uma chance de agregar um passo maior à sua carreira, à sua vida profissional. Nesse momento então, ele 

fez uma promessa a Deus, se atingisse a esperada promoção, “iria a uma Missa”. Nesse período, o jovem 

Wederson não frequentava Igreja alguma, mesmo assim fez sua promessa. Deus, por meio dos diretores 

da empresa, acendeu aquele inocente pedido daquele rapaz. Consequência, ele foi promovido!  

A fim de cumprir o que fora prometido, numa espécie de “ex-voto”, Wederson foi a Missa. Como ele 

mesmo descreve foi a uma Missa alcunhada de “por cura e libertação.” Nessa celebração, aquele jovem 

paulistano, fez um “encontro pessoal com Jesus Cristo” e percebeu que a promoção que o Senhor queria 

lhe dá era muito maior, era a de buscar as coisas do alto. Assim, surgiu interiormente o desejo de assumir 

uma vocação a vida sacerdotal. 

O jovem Wederson, imbuído por esse desejo de servir ao Senhor adentrou no Seminário da Diocese de 

Santo Amaro. Fez o propedêutico, cursou Filosofia. Nesse período experimentou uma forte crise em seu 

chamado. Sentia que Deus o chamava para viver sua vocação, mas não se “identificava com o fato de ser 

padre diocesano”, afirma Wederson.  Essa crise o levou a deixar o seminário, mas não a deixar de alentar o 

sonho vocacional. Após dois anos fora do seminário, conheceu a congregação dos Missionários do Sagrado 

Coração. Fez experiências formativas em Piranguçu e Pirassununga. Em 2016 fez o noviciado em Itajubá e 

no ano seguinte seus primeiros votos. Cursou Teologia em São Paulo.  Entrementes sua formação teológica 

foi promotor vocacional e colaborou na pastoral paroquial de paróquias na Vila Formosa e no Jardim 

Conquista, ambas na capital paulista. Atualmente, trabalha em Pirassununga e prepara-se para pedir as 

ordens sacras. O sonho do jovem Wederson de crescer o levou a buscar alturas inimagináveis. Oxalá, a 

alegria e a história desse religioso, seja fermento para novas vocações.  

Vem ser você também Missionário do Sagrado Coração! 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: 
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LITURGIA DA PALAVRA - Refrão Meditativo 

PRIMEIRA LEITURA (Gn 37,3-4,12-13,17-28) 

SALMO RESPONSORIAL: (104/105) R. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor! 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Mt 21,33-43,45-46) 

HOMILIA:  

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R:/ SENHOR, NÓS CONFIAMOS EM VÓS! 
  

1. Pela Igreja, fiel anunciadora da Boa Nova de Jesus, para que continue a desempenhar com alegria sua 

missão e sempre busque novas formas de alcançar as pessoas. Rezemos:  
 

2. Pelos jovens que se preparam para amanhã, receber a ordem do Diaconato para que a graça do 

Sacramento os santifiquem e os conduza rumo a salvação eterna.  Rezemos: 
   

3. Por todos os Missionários do Sagrado Coração para que sejam fieis à inspiração do Pe. Julio Chevalier e 

façam amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus e honrem a Virgem Maria, Nossa Senhora do 

Sagrado Coração. Rezemos: 
 

Animador: Queremos rezar, com fervor de coração, ao Pai, Senhor da Messe, que envie operários. 

Rezemos de modo especial pelos Missionários do Sagrado Coração e pelos três religiosos que serão 

ordenados diáconos, para que o senhor continue os abençoando e fortalecendo no serviço à Igreja.  
 

Oração: Senhor, deste ao padre Júlio Chevalier a graça de contemplar-te como bom pastor. Olha para tua 

Igreja e concede-lhe as vocações que ela está precisando para anunciar a Boa Nova do Evangelho. Olha para 

os missionários do Sagrado Coração, e dá-lhes as vocações necessárias para cumprir sua missão. Que sejam 

verdadeiras testemunhas do teu Amor. Que todos, com um coração renovado, sejamos coração novo/ para um 

mundo novo, que brota do teu coração de filho, para glória do Pai, na comunhão do Espírito Santo. Amém! 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO:

Animador: Invoquemos a intercessão de Maria, Nossa Senhora do Sagrado Coração, aquela que tudo faz 

na Congregação dos Missionários do Sagrado Coração e que “está intimamente unida ao mistério do 

Coração de seu Filho”. Lembrai-vos... 
 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: Terminada a oração canta-se: Dá-nos Vossa Benção, ó Mãe do Sagrado Coração! 
   

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: / CANTO FINAL: 
 

Música: Equipe do dia 

Animador: Bete 

Leitura: Marcio 

Salmo:  
Preces: Vilma 

Ministros: Josefa e Jisete 

Acólitos: Gabriel 

Cerimoniário: Leonardo 
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