VIGÍLIA MISSIONÁRIA 2016

COM MARIA, MISSIONÁRIOS DA MISERICÓRDIA

ACOLHIMENTO
ANIMADOR:
Celebramos esta Vigila missionária na conclusão do Ano da Misericórdia e em
plena celebração do centenário das aparições de N. Senhora em Fátima.
Viemos rezar e fazer festa pelas maravilhas que o anúncio do evangelho vai
fazendo entre as nações.
A primeira missão da Igreja é introduzir todos os povos no mistério da
Misericórdia de Deus contemplando o rosto de Cristo.
Esse rosto foi-lhe dado por Maria que é paradigma de toda a Missão da Igreja:
colocar-se em atitude de saída para levar Cristo como fez Maria na Visitação
a Isabel.
Também nós, nesta noite, somos convidados como cristãos e comunidade
eclesial a entrar dentro duma atitude de saída para sermos sinais da
misericórdia junto dos irmãos que ainda andam dispersos e precisam de
gestos que lhes mostrem a ternura e amor de Deus. Qua Maria nos abra o
coração e a vontade de sermos testemunhas do amor de Deus no mundo em
que vivemos.

Canto de entrada
Já se ouvem nossos passos a chegar
Já se ouvem nossas vozes de alegria,
Neste dia que é uma bênção, para a Igreja reunida,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.
Como são belos os pés que anunciam a paz,
E as mãos que repartem o pão.
Na refeição o cordeiro da palavra, vinho e pão,
Somos o povo de Deus em comunhão.
Saudação inicial do Presidente
Presidente

Missionários da misericórdia. Com Maria estamos reunidos em nome do Senhor,
para juntos rezarmos por nós, missionários de Jesus, e por todos quantos pelo
mundo entregam as suas vidas encarnando a Misericórdia para com os irmãos
que ainda não conhecem o Senhor. Ninguém como Maria conheceu a
profundidade do mistério de Deus feito Homem. Na sua vida tudo foi
plasmado pela presença da Misericórdia feita carne. A Mãe do Crucificado
Ressuscitado entrou no santuário da Misericórdia divina, porque participou
intimamente no Mistério do Seu amor.

SIMBOLOGIA: Procissão com o círio pascal e sua entronização no
suporte colocado em local de destaque dentro do presbitério. É
levado por um acólito que vai ladeado por cinco pessoas que
pegam numa das cinco fitas coloridas simbolizando os cinco
continentes conectadas com o círio. Se possível, pessoas que
personalizem a cor do seu continente. Entretanto o monitor diz:

Monitor – A luz do Evangelho levada pelos missionários fez
despertar a fé por todo o mundo. Nesta vigília celebramos também
a glória do Senhor que suscitou muitos filhos entre todos os povos
da terra. Esta luz está presente no meio de nós a irradiar vida e a
exigir compromisso.
Cântico à Luz
A luz de Cristo ilumina a terra inteira
Aleluia, Aleluia. (M. Luis)
Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor terra inteira
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.
Leitura
Leitura do Livro do Profeta Isaías
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz;
Para aqueles que habitavam nas sombras da morte uma luz começou a brilhar.
Multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu contentamento.
Rejubilam na vossa presença, como os que se alegram no tempo da colheita,
Como exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, como no dia de
Madiã,
o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros
e o bastão do opressor. Porque um Menino nasceu para nós,
um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros
e será chamado “Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da
Paz”.
O seu poder será engrandecido numa paz sem fim,
sobre o trono de David e sobre o seu reino,
para estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça agora e para
sempre.
Assim fará o nome do Senhor do Universo
Palavra do Senhor

Salmo responsorial
Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
Todos os povos da terra

Ó Deus concedei ao Rei o poder de julgar
E a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
E os vossos pobres com equidade
Florescerá a justiça nos seus dias
E uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
Do grande rio até aos confins da terra
Socorrerá o pobre que pede auxílio
E o miserável que não tem amparo
Terá compaixão dos fracos e dos pobres
E defenderá a vida dos oprimidos.

Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Evangelho
Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
Naqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a
montanha, em direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe
no seio. Isabel ficou cheia do espírito Santo e exclamou em alta voz: “Bendita
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado
que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade logo que chegou aos
meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu
seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto
lhe foi dito da parte do Senhor”.

Animador
A Missão é construída com histórias de misericórdia concretizada por pessoas
humanas, por vezes muito frágeis e débeis, mas que são o rosto da
Misericórdia divina no nosso mundo. Cada missionário ou missionária procura
ser no meio dos povos esse rosto divino. Nesta vigília vamos escutar dois
testemunhos: uma leiga missionária, médica na Guiné, e dum missionário,
padre na Zâmbia.

Testemunho duma leiga
Canto do aleluia
Testemunho dum padre missionário
Canto do aleluia
Homilia
Saudação

Canto do Magnificat
Oração Universal
Presidente:
Queridos irmãos: Unidos à Igreja universal aqui representada nesta
Sé Catedral, rezemos pelo Papa Francisco, por todos os bispos,
sobretudo pelos bispos das novas Igrejas missionárias, e
particularmente pelos missionários da nossa diocese que em muitas
partes do mundo são testemunhas da misericórdia divina.
1 – Para que os povos adiram à fé em Jesus e se tornem membros
activos da Igreja enriquecendo-a com os seus verdadeiros valores
espirituais e culturais, oremos irmãos…
2 – Para que, pela graça do Espírito Santo, os cristãos de toda a
Igreja cultivem o diálogo ecuménico e se tornem instrumentos de
paz e concórdia entre os povos, oremos irmãos
3 – Pelos Cristãos da Europa para que, a partir dum verdadeiro
encontro com Jesus, revitalizem o seu entusiasmo pela fé e se
comprometam num renovado serviço evangelizador, oremos irmãos
4 – Pelos povos da Ásia, o continente onde Jesus nasceu, rico em
tradições religiosas, se abra à luz de Cristo, e os seus povos
manifestem a fé tendo em conta as suas riquezas religiosas e
culturais, oremos irmãos
5 – Pela África, a terra da esperança, onde muitas pessoas estão
abertas à Boa Nova de Jesus, para que possam ter uma vida mais
digna e se libertem da exploração que escraviza as suas gentes,
oremos irmãos
6 – Pelas Américas, continente de grandes contrastes económicos e
sociais, para que as riquezas sejam para todos e nunca impeçam os
homens de caminharem para Deus, oremos irmãos
7 – Pela Oceania, para que na diversidade dos seus povos e na
dispersão das suas ilhas, tenham evangelizadores que lhes levem
Jesus Cristo e que os seus povos não sejam escravizados pelas
novas formas de escravidão humana, oremos irmãos
8 – Pelos cristãos perseguidos em muitas partes do mundo para que
o seu sangue seja semente de novos cristãos e ocasião de salvação
para os seus perseguidores, oremos irmãos

9 - Para que o Senhor suscite muitas e santas vocações sacerdotais,
religiosas e laicais para o serviço à Missão da Igreja Universal,
oremos irmãos

Pai Nosso – (cantado)
Monitor - Vivemos esta vigília com os nossos olhos postos em
Maria contemplando nEla o rosto materno da misericórdia. Agora,
o presidente da nossa Assembleia e todos os ministros vão até
junto da Virgem da Vandoma, padroeira da nossa cidade e
catedral, e nós com eles para nos consagrarmos à Mãe de jesus e
nossa Mãe, e diante dEla nos comprometermos no anúncio do
Evangelho do Seu Filho
Oração de consagração – Diocese do Porto
Salve, Mãe do Senhor,
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja vestida da luz pascal,
és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre a marca do mal.
Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do anúncio da Boa-Nova do Filho,
Sinal do fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores,
as verdades eternas
que o Pai revela aos pequeninos.
Mostra-nos a força do teu manto protector.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus.
Unido/a aos meus irmãos,
na Fé, na Esperança e no Amor,
a Ti me entrego.
Unido/a aos meus irmãos, por Ti,
a Deus me consagro,
ó Virgem do Rosário de Fátima.
E, enfim, envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem,
darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos.
Ámen.

Bênção
Canto final (que pode continuar mesmo fora da Igreja)

Ao longo da tua vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, Nossa Senhora vai.
Vai com os homens a caminhar
Nossa Senhora vai (bis)
Se pelo mundo os homens sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão a quem contigo vai.

