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Caminhamos juntos, cuidamos o mundo
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Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP)

NOTA INICIAL

Este esquema para a Vigília de Oração, preparado pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Nossa
Senhora, é apenas uma proposta que poderá ser modificada e adaptada às circunstâncias de cada
comunidade. Pode-se escolher outros cânticos, dentro do mesmo sentido dos sugeridos.
Está pensado para ser desenvolvido com Exposição do Santíssimo Sacramento e ser partilhado em
comunidades paroquiais.
AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO

Cartaz, globo, elos… Caminho cuja meta é o mundo rodeado de elos de diferentes cores (para aludir
ao tema).

INTRODUÇÃO
CONSAGRADAS PARA A MISSÃO
Somos convidados a rezar juntos e a embeber-nos na Palavra de Deus, na sua presença para que a
nossa vida O faça ver e acreditar.
Diz-nos o Papa Francisco: “Vós, consagrados e consagradas, sois a alvorada perene da Igreja! Desejo
que hoje mesmo possais reavivar o encontro com Jesus, caminhando juntos para Ele” (cf.
Apresentação do Senhor 2018).
Juntos, este é um momento privilegiado de encontro com o Senhor que nos ama muito e em nós
colocou o fogo de um amor caridade que nos apaixona o coração. Deus também está presente no
templo do mundo, mesmo com rostos desfigurados. Aqui e agora queremos parar, adorar, escutar,
aprender d’Ele o que é o amor e como amar e servir, para termos em nós o seu próprio Coração.

CÂNTICO
Cristo Jesus, Tu me chamaste.
Eu Te respondo: “estou aqui”.
Tu me chamaste pelo meu nome.
Eu Te respondo: “estou aqui”.
1. Quero subir à montanha,
quero ouvir a tua voz.
Quero subir à montanha
e falar contigo a sós.
2. A voz de Cristo nos chama,
ouçamos o seu clamor:
Toma a tua cruz e segue-Me,
quem te fala é o teu Senhor.

MOMENTO PENITENCIAL
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
(refrão do hino oficial do ano da misericórdia)
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1 - COMUNHÃO
Leitor
Estamos presentes em diferentes espaços do país e do mundo, mas Deus une-nos como um só.
O objetivo não é sermos todos iguais, mas caminhar juntos, partilhando um caminho comum e
abraçando a nossa diversidade.
Assembleia
Pelas vezes em que recusei a diferença dos meus irmãos e irmãs e fiz tudo para que agissem à minha
imagem e semelhança, para que eu fosse o centro das atenções, perdão, Senhor, e tem piedade de
mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
Leitor
A comunhão que Deus constrói no meio de nós é mais forte do que qualquer divisão. No meio das
nossas muitas diferenças, estamos unidos num só batismo comum, como membros do Corpo de
Cristo.
Assembleia
Pelas vezes em que fui motivo de desunião daqueles e daquelas que fazem parte da minha vida e
comigo vivem e trabalham, perdão, Senhor, e tem piedade de mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
2 - PARTICIPAÇÃO
Leitor
É necessário viver um processo ECLESIAL PARTICIPATIVO E INCLUSIVO, que ofereça a cada um – de
maneira particular àqueles que, por vários motivos, se encontram à margem – a oportunidade de
se expressar e de ser ouvido, a fim de contribuir para a construção do Povo de Deus.
Assembleia
Pelas vezes em que me isolo, amando o conforto do meu “sofá”, e não me preocupo com o anúncio
do Evangelho nem contribuo para a construção de um mundo mais belo e mais fraterno, perdão,
Senhor, e tem piedade de mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
Leitor
É necessário verificar como são vividos na Igreja a responsabilidade e o poder, procurando converter
preconceitos e práticas distorcidas que não estão enraizadas no Evangelho; credenciar a
comunidade cristã como sujeito credível e parceiro fiável em percursos de diálogo social, cura,
reconciliação, inclusão e participação, reconstrução da democracia, promoção da fraternidade e da
amizade social.
Assembleia
Pelas vezes em que o poder não foi serviço, em que fui indiferente e desprezei a participação dos
meus irmãos e irmãs como parceiros fiáveis de evangelização e de mais harmonia na criação,
perdão, Senhor, e tem piedade de mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
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3 - MISSÃO
Leitor
É necessário fomentar nas comunidades o amor fraterno, favorecendo no seu interior as relações
interpessoais que resultem em integração e conduzam a maior comunhão e melhor colaboração na
missão evangelizadora.
Assembleia
Pelas vezes em que, dentro e fora de mim, deixei de acreditar no amor fraterno e não fui
instrumento de paz e união em ordem à missão, perdão, Senhor, e tem piedade de mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)
Leitor
É necessário que os consagrados e consagradas renovem a fidelidade ao carisma original e sua
atualização e adaptação às necessidades do povo de Deus, para que as obras alcancem maior força
evangelizadora.
Assembleia
Pelas vezes em que fui impedimento de atualização e renovação do carisma original ao qual
entreguei toda a minha vida, perdão, Senhor, e tem piedade de mim.
Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! (bis)

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
(enquanto se expõe o Santíssimo, uma voz proclama o texto dos Escritos de S. Francisco de Assis)
«A todos vós, irmãos, imploro no Senhor, que presteis toda a reverência e toda a honra que
puderdes, ao Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tudo o que há no
céu e sobre a terra foi pacificado e reconciliado.
Que o homem todo se espante, que o mundo todo trema, que o céu exulte, quando sobre o altar,
nas mãos do sacerdote, está Cristo, o Filho de Deus vivo!
Oh! grandeza admirável, oh! condescendência assombrosa, oh! humildade sublime, oh!
sublimidade humilde, que o Senhor de todo o universo, Deus e Filho de Deus, se humilhou a ponto
de se esconder, para nossa salvação, nas aparências de um bocado de pão. Vede, irmãos, a
humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós para que
Ele vos exalte.
(tempo de silêncio)
LOUVORES AO DEUS ALTÍSSIMO (S. Francisco de Assis)
(Pode ser rezado a 2 vozes/coros)
Refrão: «Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos».
1- Tu és santo, Senhor Deus único, Tu que fazes maravilhas.
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2- Tu és forte, tu és grande, tu és altíssimo, tu és rei omnipotente, Tu, Pai santo, rei do céu e da
terra!
1- Tu és trino e uno, Senhor Deus, todo o bem. Tu és bom, todo o bem, o soberano bem, Senhor
Deus, vivo e verdadeiro!
Refrão: «Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos».
2- Tu és caridade, amor!
1- Tu és sabedoria!
2- Tu és humildade!
1- Tu és paciência!
2- Tu és formosura!
1- Tu és mansidão!
2- Tu és segurança!
1- Tu és descanso!
2- Tu és gozo e alegria!
1- Tu és a nossa esperança!
2- Tu és justiça e temperança!
1- Tu és toda a nossa riqueza e saciedade!
Refrão: «Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos».
2- Tu és beleza!
1- Tu és mansidão!
2- Tu és o protetor!
1- Tu és o nosso guarda e defensor!
2- Tu és fortaleza!
1- Tu és consolação! Tu és a nossa esperança!
2- Tu és a nossa fé!
1- Tu és a nossa caridade!
2- Tu és a nossa grande doçura.
1 e 2- Tu és a nossa vida eterna,
o Senhor grande e admirável,
o Deus omnipotente, o misericordioso Salvador!
Refrão: «Louvemo-lo e exaltemo-lo pelos séculos».
(tempo de silêncio)
Presidente
“Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filho
desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas
convicções, cada qual com a sua própria voz, mas todos irmãos” (FT 8). A partir da intimidade de
cada coração o amor cria vínculos e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma.
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LEITURA DAS FONTES FRANCISCANAS (ITC 38)
«Como era ardente o amor fraterno dos novos discípulos de Cristo! Que robustos os laços que os
prendiam à família religiosa! Sempre que juntos se viam em algum lugar, ou casualmente se
encontravam pelo caminho, mais viva irrompia a chama do espiritual, o único amor capaz de fundir
uma autêntica fraternidade. E era de ver como o testemunhavam nos abraços fraternos, no
conversar ameno, nos semblantes festivos, no porte humilde, no falar cortês e atencioso, na total
unanimidade de vontade, na disponibilidade pronta, infatigável e recíproca».

ORAÇÃO AO CRIADOR (Fratelli Tutti) – (todos)
Senhor e Pai da humanidade,
que criastes todos os seres humanos
com a mesma dignidade,
infundi nos nossos corações um espírito fraterno.
Inspirai-nos o sonho de um novo encontro,
de diálogo, de justiça e de paz.
Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias
e um mundo mais digno, sem fome,
sem pobreza, sem violência, sem guerras.
Que o nosso coração se abra
a todos os povos e nações da terra,
para reconhecer o bem e a beleza
que semeastes em cada um deles,
para estabelecer laços de unidade,
de projetos comuns, de esperanças compartilhadas.
Amém.
(tempo de silêncio)
Presidente
“Como crentes, pensamos que, sem uma abertura ao Pai de todos, não pode haver razões sólidas e
estáveis para o apelo à fraternidade”. (FT 272). “Declaramos adotar a cultura do diálogo como
caminho; a colaboração comum como conduta; o conhecimento mútuo como método e critério”
(FT 285).

LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS (2, 40-47)
Com estas e muitas outras palavras, Pedro exortava-os e dizia-lhes: «Afastai-vos desta geração
perversa.» Os que aceitaram a sua palavras receberam o batismo e, naquele dia, juntaram-se a eles
cerca de três mil pessoas. Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão
e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor de
Deus dominava-os. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e
outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como
se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam em suas casas e tomavam
o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o
povo. E o Senhor aumentava, todos os dias, o número dos que tinham entrado no caminho da
salvação.
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(tempo de silêncio)

CÂNTICO (Ir. Amélia Costa CONFHIC)
Diz a todos que és feliz, na missão que Eu te dei.
Com amor pensei em ti e te Chamei.
Diz a todos que és feliz, na missão que Eu te dei.
Com amor pensei em ti e te Chamei. E te chamei!
1. Eu preciso da tua Fé para que todos possam crer.
2. Eu preciso do teu sim para me dares a conhecer.
3. Eu preciso das tuas mãos para hoje abençoar
4. Preciso do teu coração para todos abraçar.

BOA NOVA DE JESUS
“Tendo Jesus convocado os Doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios, e para
curarem doenças. Depois, enviou-os a proclamar o Reino de Deus e a curar os doentes.” (Lc 9, 1,2)
(pausa de silêncio)
“Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre
convosco até ao fim dos tempos.” (Mt 28, 19-20)
(pausa de silêncio)
“Envio-vos como ovelhas para o meio dos lobos; sede, pois, prudentes como as serpentes e simples
como as pombas.” (Mt 10, 16)

CÂNTICO (frei Acílio ofmCap)
Ser irmão de toda a gente, ser irmão universal,
É ter amigos somente, é ser cristão afinal! (bis)

GEOGRAFIA DO SORRISO
(jogral de Frei Manuel Dias Rito ofmCap, declamado por 2 coros/vozes)
A. O sorriso, expulso de casa, foi dormir para a rua.
Os sem-abrigo deram-lhe uma manta
e pediram-lhe para continuar com eles.
B. O sorriso foi forte:
arrombou os portões e entrou na prisão.
À saída ainda partiu algumas grades
e deixou abertas muitas janelas.
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O sorriso foi chamado à aula de geografia
como professor convidado.
No fim, a direção da escola
integrou-o na equipa pedagógica.
A. O sorriso rompeu o protocolo
e apresentou-se para falar
na sede das Nações Unidas.
Pela atitude e não pelo discurso,
foi, por unanimidade,
declarado cidadão do mundo.
B. O sorriso vestiu a bata de enfermeiro
e como voluntário entrou no hospital.
A sua presença despertou mais sorrisos,
mais paciência e simpatia,
e todos os doentes melhoraram.
A. O sorriso apresentou-se no Parlamento:
sem partido e sem promessas,
sem fato e sem gravata,
sem papéis e sem palavras.
O seu discurso foi aplaudido de pé
por todos os partidos.
B. O sorriso, ao domingo, também foi rezar.
Todos notaram a sua presença:
as palavras ganharam cor, os gestos falaram,
a música encheu o templo
e todos os rostos ficaram iluminados.
Só apressados não gostaram

PRECES
Presidente
Damos graças pelo dom da vocação, nesta semana em que temos diante de nós a oferta de Jesus
Cristo ao Pai, no Templo, feita por José e Maria. Como toda a oferta implica renúncia, a
Apresentação do Senhor é já o começo do mistério do sofrimento redentor, que atingirá o seu ponto
culminante no Calvário. Maria e José unem-se à oferta do seu divino Filho estando a seu lado e
colaborando, cada um a seu modo, na obra da Redenção. Imploremos este dom para todos os
seguidores de Jesus Cristo para que se configurem cada vez mais com Ele. Peçamos também a
generosidade na resposta de todos os jovens chamados a seguir Jesus num caminho de consagração
total, cantando:
Refrão: Ó Senhor, neste dia, escuta a nossa prece.
1. Pelo Papa, bispos, sacerdotes, diáconos e todos os consagrados, para que as suas vidas sejam um
testemunho verdadeiro do seguimento de Jesus e encorajem outros mais a dizerem sim ao
chamamento de Deus. Oremos, irmãos.
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2. Por todos os que são chamados a trabalhar na messe do Senhor, para que perante os novos
desafios de evangelização se deixem iluminar e habitar pela Palavra de forma a anunciar Jesus
Cristo pelo testemunho de uma vida mística e profética. Oremos, Irmãos.
3. Por cada um de nós aqui presente e por todos os que não puderam vir, para que a nossa vida
seja um testemunho de alegria e felicidade no serviço dos irmãos. Oremos, irmãos.
4. Pelos consagrados que estão a viver momentos de crise vocacional, para que o Senhor os
encoraje e lhes faça sentir a sua presença nas dificuldades da vida. Oremos, irmãos.
5. Pelos jovens em busca de sentido, para que encontrem na vida de especial consagração um
modelo de felicidade e fidelidade a Jesus e tenham a coragem do compromisso. Oremos, irmãos.
6. Por toda a humanidade que vive grandes dificuldades agravadas pela pandemia para que o
Senhor dê sabedoria aos cientistas e a todas as pessoas um coração misericordioso e fraterno
para fazer face a tantos problemas vitais. Oremos, irmãos.

PAI NOSSO
CÂNTICO
Deus é amor, atreve-te a viver por amor.
Deus é amor: nada há a temer.
Presidente
Deus eterno e omnipotente, que nos dais a graça de acreditar e proclamar que Jesus Cristo, nascido
da Virgem Maria e por nós morto na cruz ressuscitou, está presente diante de nós no Santíssimo
Sacramento, fazei-nos encontrar nesta fonte divina o fruto da eterna salvação. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen.

BÊNÇÃO E REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Bendito seja Deus…

CÂNTICO FINAL
O amor de Deus repousa em mim,
O amor de Deus me consagrou!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
O amor de Deus me enviou a anunciar a paz e o bem!
1. O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações
e proclamar feliz Boa Nova aos seus pobres.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
2. O amor de Deus me escolheu
para estender o reinado de Cristo entre as nações
e consolar as almas dos pobres que sofrem.
Por isso eu exulto em Deus meu Salvador.
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