VIGÍLIA MISSIONÁRIA

(Coisas necessárias:

5

espetar as velas, colocado a

Novo

globo,

*

esta

uma

um

vaso

com

canto do altar

e,

areia para depois

do outro

lado,

um

Testamento, livro de cânticos).

A vigília

pode começar com

ordem: Cruz,
vela,

velas,

um

uma

procissão de entrada, por

Bíblia, Presidente, 5 Pessoas,

cada

uma

levando

que depois espeta no vaso.

Cântico: "Ide por todo o mundo..." ou outro.
Presidente:

Que
o
e

a graça e a paz de

Deus, Senhor da História,

amor de Jesus Cristo, missionário do Pai
a comunhão do Espírito santo, força de Deus

para a Missão,
estejam sempre convosco.

Todos:

AMOR DE
Leitor

BENDITO

SEJA

DEUS QUE NOS REUNIU NO

CRISTO.
1:

A

celebração dos 5 séculos de Evangelização e

Encontro de Culturas, que a

vembro de 1989,

Igreja

portuguesa iniciou

em No-

faz-nos lembrar e cantar as maravilhas que
106

Deus

ao longo destes 500 anos pela acção e obra dos

foi realizando

missionários portugueses.

Refrão: "Toda a terra cante ditosa ao Senhor, Aleluia, Aleluia"

ou

outro.

Leitor 2:

Foram milhares

deixando a sua

os missionários e missionárias que

responderam ao convite do

terra, família e bens,

senhor: "Ide por todo o mundo...
Pela sua acção, muitos povos e comunidades, dos outros con-

viram a luz da

tinentes,

fé.

Refrão: "Toda a terra cante ditosa ao Senhor..."

Leitor

D. Gonçalo da

1:

Moçambique;

Silveira,

em

primeiro mártir

João de Brito nas índias; Beato José Anchieta

S.

nas Américas; D. Moisés Alves de Pinho e o Pe. José Maria

Antunes,

em

Angola, são alguns dos missionários portugueses

do Evangelho, da justiça,
promoção do homem e do respeito e diálogo

que dedicaram toda
da dignificação

com

e

a sua vida à causa

as outras culturas.

Com

todos os povos a

quem

eles se de-

ram, cantamos:
Refrão: "Toda a terra cante ditosa..."

Leitor 2: Hoje, no final do séc.

contemplar os

feitos

da nossa

Temos uma

sionários passados e presentes.

mas uma

história para continuar. Porquê?

que João Paulo
Leitor 3:

"A

XX, não podemos

história, as obras

II

Da

ficar a

dos nossos mis-

história missionária,

Ouçamos

nos dá na exortação sobre os

a resposta

Fiéis Leigos.

Exortação "Os Fiéis Leigos" N.° 35

Igreja ao aperceber-se e ao viver a urgência actual de

uma

nova evangelização, não pode eximir-se da missão permanente de
levar o
e

Evangelho a quantos

mulheres

—

e são

— não conhecem ainda

milhões e milhões de homens

Cristo Redentor do

homem.

Esta é a tarefa mais especificamente missionária que Jesus confiou e

continua todos

os dias

a confiar a Sua
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Igreja.

A

acção dos fiéis leigos que,

aliás,

nunca faltou

Na

aparece hoje cada vez mais necessária e preciosa.

ordem do Senhor
muitos

"Ide

leigos generosos,

de vida, o seu trabalho

um

certo tempo,

exemplo de Aquila

a sua região ou pátria, para irem, ao menos

para zonas de missão. Mesmo

e Priscila (Cf. Act. 18.

com a sua presença
missionária é

encontrar

prontos a deixarem o seu ambiente de vida,

Rom.

casais cristãos,

3

16,

testemunho de amor apaixonado por Cristo

o constante

a

verdade,

mundo" continua a

o

campo,

a sua região ou pátria, para deixarem o seu ambiente

o seu trabalho,

por

por todo

neste

activa

em

terras

também adaqueles

a

oferecem

s.)

pela Igreja

e

de missão. Autêntica presença

que, vivendo

por

vários motivos

em

países ou ambientes onde a Igreja ainda não foi estabelecida, dão o

testemunho da sua

Mas

amplitude

fé.

problema missionário apresenta-se hoje a

o

e

gravidade que só

se todos os

mirem de forma verdadeiramente
resposta

O
lares
to

mais

membros da

com

tal

Igreja o assu-

solidária e responsável, tanto sin-

em comunidade,

gularmente como

Igreja

é que se poderá confiar

numa

eficaz.

convite que o Concílio Vaticano II dirigiu ás Igrejas particu-

conserva todo o seu valor, ou antes, reclama hoje

mais amplo

representar

e

mais decidido:

também

acolhimen-

"A Igreja particular,

na forma mais perfeita a

consciência de ser enviada

um

devendo

Igreja universal, tenha plena

aqueles que não acreditam

em

Cristo.

Cântico: "Ide por todo o
Leitor

1:

mundo

anunciai a Boa Nova"

Actualmente, há 458 missionários (padres

mãos), quase 600 irmãs missionárias

e

algumas dezenas de

e

ir-

leigos

missionários que na Africa, na Ásia ou na América do Sul, dão

continuidade

à

nossa história missionária.

Mas

a

urgência

missionária é grande

Refrão: "Ide por todo o mundo..."
Leitor 2: São ainda muitos aqueles que não ouviram o Evangelho; são ainda muitos os pobres e famintos que
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clamam por

pão; são ainda muitos os que não

sabem

ler e

não são reconhe-

cidos nos seus direitos e dignidade; são ainda muitas as vítimas

da injustiça
terra

e

da opressão; são ainda muitos os que não têm a

que lhes pertence. Todos

eles,

aos milhares,

pedem

o nosso

empenho, o nosso trabalho missionário.
Refrão: "Ide por todo o mundo..."

Os que levaram
o presidente que

as velas,

no

início,

vão buscá-las

e

rodeiam

proclamar o Evangelho; enquanto

vai

se faz

isto,canta-se:

Aclamação ao Evangelho:
Evangelho: Mt. 9, 35-38

Aleluia...

Breve homilia: Pode-se acentuar a vocação missionária de
toda a Igreja e de cada Igreja particular ou comunidade, no sen-

do Senhor "Ide..." e aos
Para além de lembrar os
vivos da comunidade paroquial, pode-se

tido de continuar a responder ao apelo

apelos dos

homens

(a seara é grande...).

missionários, falecidos e

também

utilizar

relatando

uma

um

texto de

uma

revista

ou

jornal missionários,

situação missionária urgente.

Cântico: "A Seara é grande..." ou outro.
Leitor 4:

Da

Exortação "Os Fiéis Leigos":

"Para evangelizar o
evangelizadores. Por

devem

sentir

recer de

isso,

mundo

são necessários, antes de mais, os

todos,

a começar pelas famílias

a responsabilidade de favorecer

o despertar e o

cristãs,

amadu-

vocações especificamente missionárias, tanto sacerdotais

religiosas,

como

nunca esquecer

laicais,

o

meio privilegiado da oração, conforme a própria

palavra do Senhor Jesus. "A seara é grande, mas
poucos. Rezai, pois, ao dono da seara que

a sua terra!\Mt.

e

recorrendo a todos os meios oportunos e sem

9,

os trabalhadores são

mande

trabalhadores para

37-38).

Presidente: Unidos ao nosso bispo, responsável primeiro pelo

dinamismo missionário da nossa

diocesse,

da messe, cantando:
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invoquemos o Senhor

Refrão: "Ouvi Senhor nossa prece
Aceitai nossa oração"

"O

ou

Senhor, nesta noite, escuta a nossa prece"

Leitor 5: Pela nossa comunidade

cristã,

para que todos se

sintam verdadeiramente missionários, enviados a levar a Boa Nova

do Evangelho

a todas as situações e locais

onde

se

encontrem,

particularmente junto dos que estão mais afastados da Igreja,

cantemos ao Senhor.
Leitor 6: Pela nossa Igreja portuguesa, para que ao recordar
a sua história missionária se veja

impulsionada a continuá-la

num

renovado espírito de missão, cantemos ao Senhor.
Leitor

5:

Por todas as Igrejas irmãs nascidas da obra dos

missionários portugueses, para que respondam cada vez melhor
aos apelos dos

homens

sejam, por sua vez, comunidades gera-

e

doras de missionários, cantemos ao Senhor.
Leitor 6: Por todos os leigos, para que se

comprometam no

anúncio da Boa Nova, quer apoiando o trabalho dos missionários
quer dando a sua vida, ou parte dela, ao serviço das Igrejas mais
carenciadas, cantemos ao Senhor.

Leitor 5: Pelas famílias
filhos, rapazes e raparigas,

mos

cristãs,

para que suscitem nos seus

o desejo de serem missionários, cante-

ao Senhor.
Leitor 6: Pelos jovens, para que respondam generosamente

ao apelo do Senhor e se sintam interpelados pelas necessidades e

clamores dos, pobres, cantemos ao Senhor.
Leitor 5: Para que o Senhor suscite mais vocações de irmãos

missionários para trabalharem na sua seara, cantemos ao
Senhor.
Leitor 6: Para que os missionários se sintam apoiados pela

nossa oração, solidariedade e comunhão, cantemos ao Senhor.
(Orações espon tâneas.

PAI

NOSSO

(de

.

.)

mãos dadas)
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Presidente: Senhor da Seara, ouvi as nossas preces e concedei-

nos o

dom do

vosso

amor

e

generosidade para continuarmos a

Missão de vosso Filho Jesus Cristo, que é

Deus convosco na

unidade do Espírito Santo.
Todos: Amen!
Leitor 7: Ser missionário é partir, é dar, é receber.

irmãos nossos de Campinas, no

Brasil,

vamos

rezar,

Com

usando

os

esta

oração que eles fizeram:
(repete-se o

que

Leitor 7: Só
Leitor 7: Só
Leitor 7: Só
Leitor 7: Só
Leitor 7: Só
Leitor 7: Só
Leitor 7: Só

Leitor 7: Só
Leitor 7: Só

Leitor 7: Só

final:

passando-as de

é a luz.

tu podes fazê-la brilhar aos olhos de todos.
é a vida.

tu podes dar aos outros o desejo de viver.
fazer o

que parece impossível.

tu poderás fazer o possível.

Deus

Mas

Leitor 8:

o caminho.

Deus pode

Mas

Leitor 8:

é

tu podes indicá-lo aos outros.

Deus

Mas

Leitor 8:

a força.

tu podes amparar o desamparado.

Deus

Mas

Leitor 8:

a paz.

tu podes semear a união.

Deus

Mas

Leitor 8:

tu podes ensinar o outro a amar.

Deus pode dar

Mas

Leitor 8:

a esperança.

tu podes dar confiança aos teus irmãos.

Deus pode dar

Mas

Leitor 8:

fé.

Deus pode dar o amor.

Mas

Leitor 8:

a

tu podes dar o teu testemunho.

Deus pode dar

Mas

Leitor 8:

Cântico

Deus pode dar

Mas

Leitor 8:

disser o leitor 8)

se basta a

si

mesmo.

Ele prefere contar contigo.

(Saindo as velas para o meio da assembleia e

mão em mão):

"Vai amigo
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vai...

ou outro".

