VIGÍLIA

VOCACIONAL

Introdução
(No

local

da

animador dá

oração, o

início

a Vigília com

estas

ou outras palavras semelhantes)

O

Santo Padre, na Mensagem para a 32. a Jornada Mundial

de Orações pelas Vocações, dirige-se

chama

a atenção para o estreito vínculo

e a Pastoral

Vocacional.

Uma

e outra,

comunidades

às

que

cristãs

e

liga a Pastoral Juvenil

de facto, são complemen-

no sentido de fomentar uma reflexão capaz de oferecer ao
jovem de hoje, esperança da Igreja, o sentido da vida e a descotares,

berta vocacional.

A

comunidade

do anúncio

e

cristã é

chamada

a ser o espaço privilegiado

experiência vocacional. Ela é

chamada

a ser a

panheira de viagem da juventude, sabendo responder
tivas,

que

às

com-

expecta-

anseios e inquietações colocadas pelos jovens, de forma a
estes

entendam

a sua juventude

como tempo de

reflexão

vocacional.

uma comunidade paroquial capaz de falar,
todos os jovens, em especial os mais neces-

Trata-se de motivar

entusiasmar

e

acolher

sitados, através

O

da

alegria

do Evangelho

anúncio vocacional

pastoral e

é,

por

isso

e a força

da oração.

faz parte integrante de toda a acção

mesmo, missão de todos
112

os agentes de

pastoral.

Ao animador vocacional

resta a alegria de, através

itinerário educativo, levar a descobrir a

da vida

e

da vida que

Vamo-nos

se faz

colocar

em

de

"imensa alegria do

um

dom

dom".

atitude de oração para que, mediante

o Espírito Santo, sejamos mais solícitos na tarefa fascinante e
exigente da animação vocacional.

1.

É

sob a acção do Espírito Santo que a juventude revela

toda a sua riqueza
Cântico: Vem, Santo Espírito

enche os corações dos homens,
acende neles a

luz,

o fogo do Teu amor.

Manda

o Teu Espírito

tudo será criado

Mandai, Senhor o Vosso

e

Tu

Espírito

renovarás

E

a face da terra
Presidente:

renova-os

com

Todos:

Vem,

Todos:

Espírito Santo, visita os nossos corações e

e renova-nos!

Vem,

no nosso

Vem

Presidente:

renovai a terra.

o fogo do Teu Amor.

Vem

Presidente:
assiste-nos

ou:

e

Espírito Santo, fortalece a nossa vida e

peregrinar.

e fortalece-nos!

Vem,

Espírito Santo consolador da Igreja, anima,

guia e ergue as comunidades, as famílias e os jovens.

Todos:

Vem

Presidente:

e consola-nos!

Oremos

a

Deus

Pai

que

fez

de nós, pelo Espírito

Santo, filhos adoptivos. Fazei que vivamos a gloriosa liberdade

dos Filhos de Deus

e

sejamos construtores de

uma

Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que

na unidade do Espírito Santo.
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é

vida renovada.

Deus convosco

Todos: Amen.
Cântico: Vem, Santo Espírito...
2.

£ no

seguir Jesus que os jovens descobrem o sentido da

vida
1.° leitor:

Olho para o

numa
fragmentado, com

dia de hoje e vejo-me inserido

condição massificada que faz de

mim um

ser

tantas franjas culturais e religiosas, aspirações, dificuldades e idei-

Cada vez mais me empurram para longe, marginalizando-me, dando-me menos possibilidades e capacidades

as tão diferentes.

participativas. Por vezes

que vive

sinto-me

um

e

da

crise

na hora de parar

a sociedade de hoje. Está

tudo à minha volta

reflexo

de valores

e fazer parar

dentro de mim.

(Sinal "stop")

Hoje quero procurar manter o meu sistema de
critério de comportamento e uma identidade capaz

2.° Leitor:
valores,

um

de fazer de

mim um

ser participativo, livre e responsável.

(Sinal de "sentido obrigatório")
1.° Leitor:

Desejando

ser mais, para

não

me

projectos medíocres, quero descobrir e viver a

como tempo

contentar

com

minha juventude

Hoje pergunto
a mim mesmo: qual é o sentido da minha vida? Qual é o plano
de Deus sobre mim? Qual é a missão que Deus me confiou?
privilegiado de reflexão vocacional.

(Levantar o papel de cenário onde está desenhado
mento, duas pegadas com a palavra

"SIM"

e

um

um

cruza-

grande ponto de

interrogação).

2.° Leitor:

mim uma

Dando continuidade

ao Teu projecto, nasce

inquietação vocacional. Hoje, só

nheço que posso encontrar

uma

em

em

Jesus Cristo reco-

resposta válida e

uma

atenção

cheia de ternura e compreensão.
(ícone de Cristo)
1.° Leitor: Parai e

reconhecei que Deus é o Senhor. Parai e

vede, informai-vos sobre os valores da felicidade, para escolherdes
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Quem

o melhor caminho a percorrer.
sentido para a vida, encontra

em

um

procura seriamente

Jesus Cristo a razão de ser e da

Hoje entendo que ninguém poderá escolher por mim.
Só eu posso responder ao apelo de Cristo "vem e segue-Me".
existência.

(Círio Pascal).

Presidente: Porém, o diálogo, a inquietação vocacional e a

ternura

com que

(Entra
se

em

um

Jesus nos fixa

podem

grupo de jovens com ar

círculo, frente

ficar

sem

resposta.

triste e

cabisbaixo e sentam-

impedem

os adolescentes e os

ao altar)

Quantos motivos, ainda

hoje,

jovens de viverem a verdade da sua idade na adesão generosa a
Jesus Cristo?!

Quantos jovens correm o

risco

de privar-se de

um

crescimento autêntico?!
2.° Leitor:

vontade de dar

No coração
um sentido e

de cada

um

significado

de nós permanece a

novo

à existência.

Nós,

no nosso caminho, alguém que saiba falar
connosco e que nos proponha valores, soluções e perspectivas
pelas quais vale a pena apostar o nosso futuro. Essa pessoa é Jesus

jovens, procuramos,

Cristo.

(Um jovem

levanta-se, acende

uma

vela

apresenta-o aos outros jovens, para que cada

no Círio Pascal

um

Estes levantam a cabeça e os braços para o altar

com

as velas

acesas).

mas eu sei
Que o homem que amanha eu quero

Cântico: Sou ainda muito jovem,

ser

Vai crescer,
Vai crescer dentro de

mim:

E como a flor que eu cuido com amor
No meu jardim, e que o mundo
Tem direito a colher.
Tenho vontade de

dizer e de cantar

Dá-me um pouco

de atenção só
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e

acenda a sua.

p'ra dizer:

Que

dom, há que cuidar,
Todo o homem tem direito a colher.
a vida é

(Os jovens deixam
Presidente:

O

saem)

os símbolos expostos e

Deus, fortaleza do nosso caminhar, mediante

o Teu Espírito, renova a Tua Igreja e faz dela a companheira de

viagem de todos os jovens para que, entre contradições
cias,

saiba anunciar o Evangelho sempre maravilhoso de Jesus

Deus convosco na unidade do
Todos: Amen.

Cristo,

3.

e resistên-

que

E no

é

Espírito Santo.

seguir Jesus que os jovens se sentem convocados a

escutar a sua palavra e a fazer

caminhada com Ele

Leitura da Primeira Epístola de
Caríssimos:

Quem

é

S.

Pedro

que vos poderá

fazer mal,

se.

fordes

do bem? Se padecerdes alguma coisa por causa da justiça,
Não temais as suas ameaças nem vos deixeis perturbar. Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre
a responder a quem quer que seja, sobre a razão da esperança que
há em vós. Mas que seja com brandura e respeito, conservando
uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes
caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom

zelosos
felizes

de vós!

proceder

como

discípulos de Cristo. Mais vale padecer por fazer

o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal.
(IPe. 3, 13-17)

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial

A

terra inteira

aclame o Senhor.
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Aclamação ao Evangelho
Aleluia

"Nós deixámos tudo e seguimos-Te.
Qual será a nossa recompensa?"
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus
Lhe: "Mestre", que hei-de fazer de

bom

eterna?" Jesus respondeu-lhe: "Porque
é

bom? Bom

é

um

só.

Mas,

Me

um

S.

Mateus

jovem

e disse-

para alcançar a vida
interrogas sobre o que

queres entrar na vida eterna,

se

cumpre os mandamentos". "Quais", perguntou ele. Retorquiu
Jesus: "Não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não
levantarás falso testemunho; honra o teu pai e a tua mãe; e ainda,
amarás o teu próximo contra ti mesmo". Disse-lhe o jovem: "Tenho
cumprido tudo isso; que me falta ainda?" "Se queres ser perfeito,
disse-lhe Jesus, vai,

pobres, e terás

ouvir

isto,

um

vende tudo o que possuíres, dá o dinheiro aos
tesouro nos céus; depois

vem

e

segue-Me".

Ao

o jovem retirou-se contristado, porque possuía muitos

"Em verdade vos digo que
no Reino dos Céus. Repito-vos: é
mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que
um rico entrar no Reino dos Céus".
Tomando a palavra, Pedro disse-Lhe: "Nós deixámos tudo e

bens. Jesus disse, então, aos discípulos:

dificilmente entrará

um

rico

seguimos-Te, qual será a nossa recompensa?" Jesus respondeu-lhe:

"Em

verdade vos digo:

Homem

sentar- vos-eis

E todo
filhos

terá

mos,

No

dia da renovação,

quando o

Se sentar no Seu trono de glória, vós que

em

doze tronos para julgardes

as

Me

Filho

doze tribos de

Israel.

aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher,

ou

terras

por causa do

Meu

nome, receberá cem

vezes mais e

por herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os
e

do

seguistes,

últi-

muitos dos últimos serão os primeiros" (Mt. 19, 16-30).

Palavra da salvação
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Homilia do Presidente
Preces
Presidente: Juntos elevemos ao Pai Celeste as nossas súplicas

para que enriqueça a Sua Igreja de novas vocações, na certeza de

que

a nossa prece será atendida:

Por toda a

1.° Leitor: *

Igreja,

para que saiba falar

com

os

jovens dos problemas que os atormentam, lhes proporcione soluções, valores e perspectivas pelas quais valha a

pena apostar o

próprio futuro e para que saiba responder às suas expectativas.

Oremos ao Senhor.
2.° Leitor:

*

Pelo Papa, bispos e sacerdotes, para que se

tornem, cada vez mais, companheiros de viagem dos jovens,

bam
com

falar

sai-

ao seu coração, aquecê-lo, consolá-lo e entusiasmá-lo

a alegria

do Evangelho

e a força

da

Eucaristia.

Oremos ao

Senhor.
1.° Leitor: * Pelos responsáveis e agentes

e Vocacional, para que
te e
BI

tomem

da Pastoral Juvenil

consciência da sua tarefa fascinan-

exigente de serem animadores vocacionais e para que anun-

ciem com

alegria a

mensagem

salvífica

de Jesus Cristo. Oremos

ao Senhor.
2.° Leitor: * Para

tomem

que os agentes pastorais da nossa diocese

consciência de que são mediadores vocacionais e chama-

dos a colaborar no despertar de todas as vocações.

Oremos ao

Senhor.
1.° Leitor: *

Por todos os educadores

sempre diligentes no semear abundante
Deus,

e

e

cristãos,

para que sejam

sabiamente a Palavra de

para que saibam criar itinerários educativos capazes de

fazer descobrir aos jovens o coração de

2.° Leitor: * Pela nossa

Deus.

comunidade

Oremos ao Senhor.

e famílias cristãs,

para

que sejam o contexto natural que torne possível o encontro dos
jovens

com

Cristo,

tornando-se mediadora do chamamento

educadora da resposta que Ele espera. Oremos ao Senhor.
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e

que vivem seriamente a inquietação
vocacional, para que encontrem no coração de Cristo uma atenção cheia de ternura e tenham coragem de O seguir. Oremos ao
1.° Leitor: * Pelos jovens

Senhor.

em

2.° Leitor: * Por nós, aqui reunidos

tomemos
lidade

oração, para que

consciência de que todos temos a graça e a responsabi-

do cuidado das vocações. Oremos ao Senhor.
Deus eterno e omnipotente, que conheceis

Presidente:

a vida

dos homens do nosso tempo, sujeita a tantas necessidades e perigos, atendei as orações

dos Vossos

concedei-lhes as graças

fiéis e

que vos suplicam. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amen.
4.

E no

seguir Jesus que será possível aos jovens compreender

o chamamento pessoal do amor.
(Música de fundo. Leitura pausada e interpelativa)
1.° Leitor:

E no

seguir Jesus que a juventude revela toda a

riqueza das suas potencialidades e adquire pleno significado.

— música
Leitor: E no

(Silêncio

de fundo)

2.°

seguir Jesus que o

sentido de

uma

vida vivida

beleza e a verdade

como dom de

Jovens descobrem o
si

e

experimentam

a

do seu crescimento no amor.

— música de fundo)
1.° Leitor: E no seguir Jesus que será possível compreender
o chamamento pessoal ao amor: no matrimónio, na vida consa(Silêncio

grada,

no sacerdócio

e

na acção missionária.

— música de fundo)
Leitor: E no seguir Jesus que

(Silêncio
1.°

aprendem

as

comunidades

cristãs

a acolher os jovens e a despertar neles o desejo da

vocação pessoal.
(Silêncio

— música de fundo)
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É no seguir Jesus que as
compreender a vida como

2.° Leitor:

da vida

e a

(Silêncio

—

famílias se

um

abrem ao

dom

dom.

música de fundo)

Cântico: Cristo Jesus,

Tu me chamaste.

Eu Te respondo: "Estou aqui".
Tu me chamaste pelo meu nome.
Eu Te respondo: "Estou aqui".
Quero subir
Quero ouvir
Quero subir

E
1.°

Leitor:

encontro

com

falar

A

à

montanha,

a

Tua voz.
montanha

à

contigo a sós

comunidade

Jesus,

chamada a permitir o
sendo mediadora do chamamento e educacristã é

dora da resposta vocacional. Pelo baptismo tornamo-nos Igreja

somos chamados

a viver

em

e

Igreja.

avançam com um recipiente de água)
A comunidade cristã aparece, portanto, como
contexto natural onde todos nós podemos viver o nosso baptismo, correspondendo à vocação que o Deus da vida previu para
cada um.
(Dois jovens

2.° Leitor:

De modo especial, os animadores vocacionais são
semear com abundância e de forma diligente os bens

1.° Leitor:

chamados

a

de Deus.
2.° Leitor: Para isso, torna-se urgente a criação de
toral juvenil e vocacional

nidades que a vida é
e

capaz de anunciar aos jovens

uma

e às

pas-

comu-

um dom e que pode desabrochar na descoberta

opção vocacional.

Somente através do baptismo e da renovação do
"sim" a Jesus Cristo se pode descobrir que todos os membros da
comunidade têm a responsabilidade e a tarefa da animação
1.° Leitor:

vocacional.
120

Presidente:

De mãos

cipação na comunidade

comunhão

unidas, símbolo da

cristã,

vamos cantar

a oração

e parti-

que o Se-

nhor nos ensinou.
Todos: Pai Nosso...
(Segue-se a bênção

O presidente faz

da água, segundo

o sinal

o ritual)

da cruz na fronte de cada participante

com água, exclamando com voz forte: "Vive o teu baptismo!"
Cântico: Vós que fostes baptizados
Estais revestidos

da

em

Cristo

luz.

Aleluia, aleluia.

Bendigo o Senhor a cada momento,

Na minha

O

Senhor

boca está sempre o Seu louvor.
é a

minha

oiçam os humildes

glória,

e rejubilem.

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,

E não

cobrirá de pejo o vosso rosto.

Este pobre clamou e o Senhor o ouviu

E

o salvou de todos os perigos

ou:
Cristo quer a tua ajuda para amar,

Para amar.
Cristo quer a tua ajuda para amar.

Não

Nem
Ama
E

te

importes da raça

da cor da pele;
a todos

faz o

bem.

como irmãos
(bis)
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5.

Oração do Papa

(Rezada em dois coros alternados)

Coro:

1.°

Ó

Virgem de Nazaré, o "sim" pronunciado na

como

juventude marcou a Vossa existência e tornou-se grande

a

Vossa própria vida.
2.° Coro:

na Vossa

ram

fé

Ó Mae

de Jesus, no Vosso "sim"

livre e radiante e

operosa tantas gerações e tantos educadores encontra-

Deus

inspiração e força para acolher a Palavra de

realizar a
1.°

e

para

Sua vontade.

Coro:

Ó

Mestra da vida, ensina os jovens a pronunciar

o "sim" que dá significado à existência e faz descobrir o

"Nome"

escondido de Deus no coração de cada pessoa.
2.° Coro:
os,

O

Rainha dos Apóstolos, dá-nos educadores

que saibam amar os jovens

encontro

com

a

e fazê-los crescer,

Verdade que os torna

sábi-

guiando-os ao

livres e felizes.

Todos: Amen!
6.

Despedida

(Bênção do presidente)

Cântico: Sois a semente que há-de crescer
Sois a 'strela

que há-de

brilhar.

da terro e o sal,
Luz nova no mundo a alastrar.
Vós sois o sol da manhã a nascer,
Sois a 'spiga que há-de crescer.
Vós sois na terra denúncia do mal,
Profetas que vou enviar.
Sois o fermento

Ide, amigos, pelo

mundo anunciando

o amor,

Mensageiros da vida, do perdão e da paz.
Sede, amigos, testemunhas da

Minha

Sede minha presença; Eu convosco
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ressurreição,

estarei.

ou:

Ide por todo o
Ide por todo o

mundo
mundo
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anunciai a
anunciai a

Boa Nova.
Boa Nova.

D
3|
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r

1

Ç

E

«Pregate, pregate, pregate».

Ó MARIA

RAINHA DAS MISSÕES
DAI-NOS MUITOS
E SANTOS MISSIONÁRIOS
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