DIA DE ORAÇÃO DA FAMÍLIA VICENTINA
EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO
Dias 21 e 22 de setembro de 2019

ORIENTAÇÕES
Proposta da Equipe da Família Vicentina para vivenciar
as 24 horas de oração vicentina
Os momentos de orações e reflexões intitulados “24 horas de oração vicentina”, ao
longo dos últimos anos, têm fortalecido o carisma e unidade entre os ramos da Família
Vicentina. Portanto, seguiremos rezando e refletindo sobre as necessidades daqueles que vivem
em situações de pobreza na nossa região. Sugerimos que, se possível, reservem um tempo de
reflexão coletivo também com outros membros da Família Vicentina (outros ramos). Por favor,
incluam a oração da Família Vicentina em suas orações.

Organização
1ª Parte - dia 21/09 (às 15 horas)
A Família Vicentina se reunirá no dia 21 de setembro, às 15 horas, em locais definidos
pelos Conselho Centrais e Particulares da SSVP, juntamente com os demais ramos da Família
Vicentina, (em cada cidade, Paróquia, Salões vicentinos, etc), conforme a infraestrutura local.
Os membros permanecerão em espírito de oração até o dia 22 de setembro quando se
encaminharão para o Auditório Pedro Calmon, no Quartel General do Exército, em Brasília,
acontecerá a grande Festa de São Vicente. As unidades vinculadas aos Conselhos Centrais de
Unaí, Formosa e Santa Luzia (Luziânia) também devem seguir o roteiro de orações, mas vão ter
locais próprios para a realização de suas Festas Regulamentares.
A ideia é iniciar juntos as orações e reflexões com o máximo de participantes de todos os
ramos para estabelecer o sentido de comunidade e família. Este período se concentraria na
parte da tarde do dia 21/09 e se encerraria com a Santa Missa na comunidade. Após este
período, poderá ser elaborada nova escala de oração para as pessoas rezarem em suas casas
com a finalidade de não interromper a rede de orações até o dia 22/09.
Vários ramos da Família Vicentina possuem capelas, onde a vigília poderá ser
continuada. Como serão muitas horas de orações, poderão ser organizados lanches
comunitários nos locais.
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Programação dos Momentos de Oração e reflexão
Terço da Misericórdia: Início: 15 horas do dia 21/09 - momento forte de oração
contando com o máximo de vicentinos possível.
Momento Celebração 1: Somos chamados a percorrer o caminho de santidade como
Batizados enviados em Missão como Família Vicentina aos mais Pobres. Vide texto
anexo.
Momento Celebração 2: Experiência mística de Santa Luísa de Marillac: Uma “LUZ”
que ilumina a Família Vicentina (Vide texto anexo). Todos os ramos deverão trazer suas
lamparinas e fazer a celebração. Lembrete: Estas lamparinas também deverão ser
levadas no dia da Festa de São Vicente.
Participação na Missa da Paróquia onde estiver (quando for montar a programação
local com os horários e responsáveis por cada momento, escolher o horário da Missa da
comunidade e participar juntos – Oportunidade de evangelizar pelo testemunho e dar
visibilidade ao carisma vicentino.
Rosário vicentino: seguir o livrinho disponível em anexo e no site do Conselho
Metropolitano de Brasília da SSVP (http://www.ssvpcmb.org.br/)
Vigília – Hora Santa Vicentina: seguir o livrinho disponível em anexo e no site do Conselho
Metropolitano de Brasília da SSVP (http://www.ssvpcmb.org.br/)

Outras orações a critério do grupo
Observações:
1. Estimular a participação coletiva dos vicentinos o maior tempo possível.
2. As reflexões e orações deverão também impressas e distribuídas aos grupos.

2ª Parte - dia 22/09 (a partir das 7h30 até 12 horas)
- Local: Auditório Pedro Calmon – Setor Militar Urbano - Quartel General do Exército
(Brasília/DF). Já os Conselhos Centrais de Unaí, Formosa e Santa Luzia (Luziânia) terão
seus locais próprios.
- Acolhida: a partir das 7h30
- Continuação da reflexão-oração no Auditório do QG.
- Festa em honra a São Vicente de Paulo
- Celebração Eucarística
Contatos dos Ramos da Família Vicentina no Distrito Federal para organização da
atividades
Filhas da Caridade (FC) – Taguatinga - Irmã Niuza Rosa – 61 3561-4672, 9 8474 2875
WhatsApp
Filhas da Caridade (FC) – Ceilândia – Irmã Emília: 61- 3965 0304; 98265 4642 TIM –
WhatsApp; 98512 1776 OI
Associação Internacional da Caridade (AIC) – Taguatinga - Marcia Marchado– 61 9
9200-6558
Congregação da Missão (CM) – Riacho Fundo II - Padre Erik – 61 9 8577-0068, 34345718;
Irmãs de São Vicente de Paulo “Servas dos Pobres” de Gijzegen (ISVPG) – São
Sebastião – Irmã Vera – 62 9 9444-4472 WhatsApp
Família Elisabethiana (FE)– São Sebastião - Selma – 61 9 8235-1394, 3335-7031
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) – Conselhos Centrais, Particulares e o
Conselho Metropolitano de Brasília – 3273-9559, 99669-7948 – cfd. Thiago Tiburcio
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Celebração 1
Batizados e enviados em Missão como Família Vicentina
aos mais Pobres
DIA: 21 de setembro de 2019.
HORÁRIO: 15 horas.
LOCAL: (definição do local conforme cada região)

Canto inicial
O DEUS QUE ME CRIOU/ ME QUIS, ME CONSAGROU/ PARA ANUNCIAR O SEU AMOR.
(BIS)
1. Eu sou como a chuva em terra seca. (Bis)/ Pra saciar, fazer brotar/ Eu vivo pra amar e pra
servir. (Bis)
É MISSÃO DE TODOS NÓS, DEUS CHAMA, EU QUERO OUVIR A TUA VOZ. (BIS)
2. Eu sou como flor por sobre o muro. (Bis)/ Eu tenho mel, sabor do céu/ Eu vivo pra amar e pra
servir. (Bis)
3. Eu sou como estrela em noite escura. (Bis)/ Eu levo a luz, sigo a Jesus/ Eu vivo pra amar e
pra servir. (Bis)
Com.: Aqui estamos reunidos para iniciarmos nossa experiência de oração como Família
Vicentina no Distrito Federal, uma tradição preciosa que nos prepara para a Solenidade de São
Vicente de Paulo. Este ano somos motivados especialmente pelo tema do Mês Missionário
Extraordinário convocado pelo Papa Francisco com o tema “Batizados e enviados: a Igreja de
Cristo em missão no mundo”, por essa razão entendemos que para nós a Missão é no mundo
dos Pobres. Motivados pela Espiritualidade Vicentina, busquemos nos revestir do Espírito de
Jesus Cristo, Regra da Missão, para sermos presença profética onde estivermos, sempre do
lado dos Pobres, nossos Senhores e Mestres.
Recordamos ainda que, na Festa de Pentecostes, deste ano, fomos motivados e
exortados pela experiência espiritual de Santa Luísa de Marillac a mantermos acesas, as nossas
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lamparinas. Aquelas que foram acesas no Círio Pascal, que logo depois foi apagado e
deveríamos levar a todos os vicentinos, especialmente aqueles que não estavam ali, através da
Celebração da Lamparina, as mesmas que levaremos na nossa manhã de oração, em que
celebraremos São Vicente de Paulo, como Família Vicentina. Mas, especialmente irmãos, não
deixemos apagar ou enfraquecer a chama acesa em nós, pelo nosso batismo e alimentada pela
nossa fé, pela experiência espiritual daqueles que nos antecederam: São Vicente de Paulo,
Santa Luísa de Marillac, Beato Antônio Frederico Ozanam, Elisabeth de Robiano e tantos outros.
Abertura: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis...
Momento Penitencial: Nos coloquemos diante de Deus, da sua infinita misericórdia e
apresentemos o nosso arrependimento, especialmente pelas vezes que não confiamos como
deveríamos em seu amor. Peçamos também misericórdia pelas vezes que deixamos de servir
aqueles aos quais somos destinados pela nossa vocação cristã vicentina: os Pobres.
(Após um momento de silêncio quem desejar, pode expressar algo que traz dentro de si pessoal
ou comunitariamente e deseja pedir a misericórdia do Senhor)
EU CANTO ALEGRIA SENHOR, DE SER PERDOADO NO AMOR! (BIS)
Aclamação
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
- No Evangelho da vida, que nos traz salvação, Jesus cristo nos convida e nos guia na missão!
Iluminação bíblica: Mt 28,16-20 (A missão deixada pelo Ressuscitado)
Refletir por pelo menos 10 minutos em silêncio.
Iluminação vicentina:

Vejamos o que nos diz São Vicente: “Trabalhar pela salvação dos

pobres camponeses, este é o ponto central de nossa vocação e todo o resto não passa de
acessório (...). Imaginemos que o Senhor Jesus nos diz “Saí missionários, saí; quê! Ainda estais
aqui? E eis que lá estão as pobres almas que vos aguardam, cuja salvação talvez dependa de
vossas pregações e catequeses!” É preciso considerar isto muito bem, pois Deus nos destinou
num determinado tempo para tais almas, e não para outras; e vemos isto até na Escritura, onde
lemos que Deus destinava seus profetas a tais pessoas e não queria que fossem a outras. Quê!
Meus irmãos, o que responderemos a Deus se, por nossa culpa, alguma dessas almas vier a
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morrer e se perder? Não seríamos nós, por assim dizer, que a teríamos condenado? Pois,
pergunto-vos, quem responderia por essa alma? Isso é tão verdadeiro como é verdade que
estamos aqui, que Deus, em nossa morte, nos pediria conta disso (...). Oh! Como serão felizes
os que puderem dizer, na hora da morte, estas bonitas palavras de Nosso Senhor: “O Espírito do
Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres!” (Lc 4,18)
Vede, meus irmãos, como o mais importante para Nosso Senhor era trabalhar pelos pobres.
Quando ia a outros, era somente como de passagem. (SV XI, 134-135)
Refletir por pelo menos 10 minutos em silêncio.
Iluminação eclesial: “De fato, a missão da igreja prolonga a missão que Jesus recebeu do Pai
no Espírito. Ao proclamar Jesus Cristo na Palavra e no Sacramento, a missão da igreja
responde à sede de vida autêntica e de significado, que se encontra no coração de cada mulher
e de cada homem. Oferecer às pessoas desse mundo o Batismo em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo (Mt 28,19) e com eles partilhar o pão da Eucaristia significa dar a vida de Deus
que nos salva do mal e da morte (Jo 6,48-51; 10,10). Na água e no Espírito, o sangue de Cristo
(1Jo 5,1-13) redime-nos, dá-nos a fé e nos oferece ao mundo para a salvação. Aos pobres, a
nós, prisioneiros do pecado, é verdadeiramente anunciada a graça que liberta e salva (Lc 4,1422). Nada e ninguém é excluído do amor misericordioso de Deus que nos envia em missão para
nos atrair a si.

(Carta do cardeal Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a

Evangelização dos Povos, 2018)
Pensemos em nossas ocupações...
Quanto tempo do nosso dia reservamos para oração e meditação?
Procuro fazer um trabalho à luz da espiritualidade, não como mero
ativismo?
Procuro conhecer o trabalho dos outros ramos da Família Vicentina?
Estou disposto a me oferecer como salvação para os Pobres?
Por onde começar? O que podemos fazer?
OBS.: A reflexão das perguntas acima deve ser feita pessoalmente e seguida aplicando as
mesmas perguntas na vida do grupo. Escreva num papel, partilhe com verdade a sua reflexão
para que haja crescimento de todo o grupo.
Rezar o Salmo 25(24): A ti, Senhor, elevo minha alma...
Canto
ENSINA-NOS A AMAR/ VICENTE DE PAULO/ AO POBRE,
NOSSO IRMÃO/ COMO O AMASTE TU! (BIS)
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1. Não sabemos sofrer com os que sofrem/ Recusamos chorar com os que choram/ Ignoramos a voz que
nos suplica/ E a mão estendida que implora.

2. Vicente que um dia descobriste/ Cristo sofrido no semblante do irmão./ Que sua vida também
seja nossa luz/ Pra enxergarmos no irmão Nosso Senhor.
Pai Nosso que estais nos céus...
Oração da Família Vicentina
Senhor Jesus, Tu que te fizeste pobre, faze que tenhamos os olhos e o coração voltados para os
pobres e que possamos reconhecer-Te neles; em sua sede, em sua fome, em sua solidão e em
sua dor. Suscita em nossa Família Vicentina A unidade, a simplicidade, a humildade E a chama
de caridade Que inflamou o coração de São Vicente de Paulo. Dá-nos a força para que, fiéis à
prática dessas virtudes, Possamos contemplar-Te e servir-Te na pessoa dos pobres E um dia
unirmo-nos a Ti e a eles no teu reino. Amém
Bênção Final.
Hino da Família Vicentina
1. Uma chama de amor/ A serviço de Nosso Senhor,/ Uma centelha Divina/ Que aquece e ilumina./ Uma
centelha Divina/ Que aquece e ilumina,/ Nossa Família Vicentina.
NÓS FOMOS CHAMADOS/ PARA LEVAR AO MUNDO/ O AMOR DE JESUS!/ DIZIA SÃO VICENTE/
IDE INFLAMAR AS NAÇÕES!/ E LEVEM ESTE FOGO DIVINO/ PARA AQUECER OS PEQUENINOS.
(BIS)

Celebração 2
Experiência mística de Santa Luísa de Marillac: Uma “LUZ” que
ilumina a Família Vicentina
Se ainda não foi feita a celebração da luz de pentecostes em alguma unidade vicentina
aproveitemos essa oportunidade para realizá-la. No entanto, se já foi realizada, podemos, se
julgarem oportuno e se for possível, celebrarmos novamente para nos iluminarmos pela luz do
Espírito de Deus que, através da experiência espiritual de Santa Luísa de Marillac, nos envia aos
Pobres. O conteúdo da celebração está nas páginas seguintes.
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Celebração 2
Experiência mística
de Santa Luísa de
Marillac: Uma “LUZ”
que ilumina a Família
Vicentina

7

Celebrante: Nos reunimos para celebrar um evento muito especial para a Família Vicentina:
Uma experiência mística vivida por Santa Luísa de Marillac, que ela chamou de “Luz”, ocorrida na Festa de
Pentecostes de 1623, em Paris. Esta “Luz” ilumina não só as Filhas da Caridade que a tem como sua
fundadora, junto com São Vicente de Paulo, mas toda a Família Vicentina que continua recebendo esta
iluminação.
Com alegria invoquemos a Trindade Santa: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!

Canto: Eu sou a chama pequena que treme, eu sou a lamparina de barro, Senhor. A minha luz e o
meu barro preferes: Tu és para mim luz e amor.
1. Pobre pequena, barro lamparina, só Tu Senhor, és calor. Posso levar-te onde mora o Pobre, darlhe a riqueza eterna do amor.*1
2. E com Maria em simplicidade onde houver trevas, levar o teu dia. A dor se torne onde me
enviares, em paz, oferta, dom e alegria.*
3. Tu me acendeste nessa grande luz, que o coração de Maria iluminou. Dá-nos, senhor, a
fidelidade, faz nova sempre a nossa caminhada.*
1. No firmamento há muitas luzinhas, fontes de tantos rios de fulgor. Claras estrelas, brilho de
diamantes, todo o universo canta o Teu louvor.**2
2.Tu semeaste céus e universos, dias sem noite, beleza e esplendor, sóis tão brilhantes, grandes
luminares: Tudo que é belo vem do teu amor!**

Celebrante: Com o Papa Francisco, reflitamos um pouco, sobre a ação do Espírito em nós, as
mudanças que Ele pode provocar: ‘O Espírito liberta os espíritos paralisados pelo medo. Vence as
resistências. A quem se contenta com meias medidas, propõe ímpetos de doação. Dilata os corações
mesquinhos. Impele ao serviço quem se desleixa na comodidade. Faz caminhar quem sente ter chegado.
Faz sonhar quem sofre de tibieza. Esta é a mudança do coração. Muitos prometem estações de mudança,
novos começos, renovações portentosas, mas a experiência ensina que nenhuma tentativa terrena de
mudar as coisas satisfaz plenamente o coração do homem. A mudança do Espírito é diferente: não
revoluciona a vida ao nosso redor, mas muda o nosso coração; não nos livra dum momento para o outro
dos problemas, mas liberta-nos dentro para os enfrentar; não nos dá tudo imediatamente, mas faz-nos
caminhar confiantes, sem nos deixar jamais cansar da vida. O Espírito mantém jovem o coração, uma
renovada juventude. A juventude, apesar de todas as tentativas para a prolongar, mais cedo ou mais
tarde passa; ao contrário, é o Espírito que impede o único envelhecimento maléfico: o interior. E como
faz? Renovando o coração, transformando-o de pecador em perdoado. Esta é a grande mudança: de
culpados que éramos, faz-nos justos e assim tudo muda, porque, de escravos do pecado, tornamo-nos
livres; de servos, filhos; de descartados, preciosos; de desanimados, esperançosos. Deste modo, o Espírito
Santo faz renascer a alegria, assim faz florescer no coração a paz".3

1

*Adaptação
Letra original **
3
Homilia do Papa Francisco em Pentecostes de 2018.
https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180520_omelia-pentecoste.html
2
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Comentarista: “Quem proclama a Palavra fica de pé, demonstrando a dignidade da mesma.
Quem escuta também fica de pé expressando seu desejo de vive-la, contando com a graça de Deus”.
Aclamemos com alegria a Palavra de Deus:
1. Aleluia! Cantamos vibrando ao ouvir o Evangelho de pé. Fala o Espírito Santo a nós quando a
Palavra acolhemos com fé.
2. Aleluia! aleluia! Nós cremos. Mas iremos nós crer muito mais, pois se aqui sons e letras
colhemos, luz e graça em nossa alma semeais. Aleluia! Aleluia!

Celebrante: Ouçamos com atenção, a Boa Notícia de Jesus Cristo, segundo a Comunidade de
São João (Jo 20, 19-23):
“À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os
discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: “A paz esteja convosco!”
Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o
Senhor. Ele lhes disse de novo: “A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, também eu vos envio”.
Dizendo isso, soprou sobre eles, e lhes disse: “Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os
pecados ser-lhe-ão perdoados; aqueles aos quais retiverdes ser-lhe-ão retidos”’4.
(Silenciar por uns minutos, depois pode-se fazer uma pequena reflexão ou propor uma breve
partilha).

Celebrante: Com o salmista, bendigamos ao Senhor (Salmo 1035):
(Sugestões: pode-se cantá-lo todo, ou cantar o refrão e rezar as estrofes, ou rezá-lo todo
espontaneamente repetindo o refrão após cada estrofe, ou em dois coros, ou homens uma estrofe,
mulheres outra e todos o refrão).
Enviai o vosso espírito Senhor, e da terra toda face renovai!
Bendize, ó minha alma ao senhor! Ó meu Deus e meu senhor como sois grande, de majestade e
esplendor vos revestis e de luz vos envolvei como num manto!
Quão numerosas ó senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com
as vossas criaturas, bendize, ó minha alma ao senhor!
Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que ao seu tempo vós lhes deis o alimento, vós lhes dais o
que comer e eles recolhem vós abris a vossa mão e eles se fartam.
Se tirais o seu respiro eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espirito e
renascem e, da terra toda face renovais.

Celebrante: Luísa de Marillac, uma mulher nascida no final do século XVI (1591), traçou o seu
caminho de santidade ao longo do século XVII, até 1660, ano de sua morte. Ela morreu poucos meses antes
de São Vicente de Paulo, que foi certamente, o seu mais influente companheiro de caminhada rumo à pátria
celeste. Luísa, aquela mulher de tantas buscas, tão desejosa de cumprir a vontade Deus em sua vida,
experimentou um momento de consolo, que também pode ser considerado o seu chamado, sua experiência
4
5

Bíblia de Jerusalém
Trechos com adaptações
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vocacional. O Senhor tranquiliza seu coração inquieto e angustiado e lhe revela através de sua intuição o
que deveria fazer. Vamos aprofundar um pouco esta experiência:

Leitor 1: Experiência Mística de Santa Luísa de Marillac: A Luz de
Pentecostes
“No dia da Ascensão... cai num grande abatimento devido à dúvida que tinha se devia deixar meu
marido, como desejava ardentemente, para reparar meu primeiro voto e ter liberdade para servir a Deus e
ao próximo.
Duvidava também se o apego que tinha ao meu diretor não me impediria de tomar outro, já que
havia se ausentado por muito tempo e acreditava ser obrigada a fazê-lo. Sentia-me penalizada ainda com
a dúvida sobre a imortalidade da alma. O que me fez
estar, desde a Ascensão até Pentecostes, numa
aflição incrível”.

Leitor 2: Em 04 de junho de 1623, (Festa de
Pentecostes) na Igreja Saint Nicolas de Champs, sua
paróquia:
“No dia de Pentecostes, ouvindo a Santa Missa ou
fazendo oração na Igreja, num instante, meu espírito
foi iluminado sobre estas dúvidas.
Fui advertida de que deveria permanecer com meu
marido e que viria um tempo em que estaria em
condições de fazer voto de pobreza, castidade e
obediência e que estaria numa pequena comunidade
onde algumas outras fariam o mesmo. Entendi que
isto seria num lugar dedicado ao serviço do próximo;
porém, não compreendia como seria, pois, devia
haver idas e vindas.
Fui assegurada também que devia permanecer em
paz quanto ao meu diretor e que Deus me daria um
outro que ele me fez ver então, segundo me parece, e
eu senti repugnância em aceita-lo; todavia, consenti, parecendo-me, entretanto, que não era o momento
de fazer estas mudanças.
Minha terceira pena me foi subtraída pela certeza que senti em meu espírito de que era Deus quem me
ensinava tudo o que disse acima e posto que Deus existia, não devia duvidar do resto”. 6

Celebrante: Reflitamos e partilhemos alguns questionamentos que brotam em nossos corações:
1 - O que a experiência de Santa Luísa de Marillac pode nos ensinar, sobre a ação do Espírito
Santo, pessoalmente?
6

Contra ventos e marés, Luísa de Marillac. Pág. 18-19

10

2 - Em que, esta experiência, ilumina a missão da Família Vicentina?
3 - O que suscitou em nós, para colocarmos em prática, esta Celebração?

Celebrante: Quem desejar, pode neste momento, apresentar a Deus seus pedidos, ou
simplesmente o louvor que foi suscitado nesta Celebração.

Celebrante: Rezemos prece universal e rezemos à Mãe Maria: Pai Nosso... Ave Maria
Celebrante: Encerremos esta Celebração com a Oração que Santa Luísa costumava rezar à
Trindade:
“Eu vos adoro, Trindade Santíssima, um só Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Eu vos dou meu coração e tudo o que possuo, para fazer sempre vossa
santa vontade.
Dai-me a graça eu vos peço, ó meu Deus, de passar o dia sem vos ofender
e sem prejudicar o meu próximo”. Amém!

Canto: Missão de Santa Luísa
1. Sua missão, é o canto à vida que nasce de Deus/ Sua missão, é o
canto de amor e do povo de Deus. / Sua missão, é luz, é verdade
encarnada em meio a nós.
LUÍSA ENSINA A MENSAGEM DO AMOR / E NOS ENCAMINHA SEGUIR O SENHOR/ LUISA IMITA, JESUS O
LIBERTADOR/ E SAI PARA AS RUAS BUSCANDO O ENCONTRO DO POBRE E O SENHOR.

Família Vicentina no
Distrito Federal
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Orações
1- ORAÇÃO VOCACIONAL DA FAMÍLIA VICENTINA
Pai providente e misericordioso, nós vos louvamos e agradecemos, porque sempre nos chamais a
participar de vossa vida e de vossa santidade. Fazei ressoar em toda a Família Vicentina esse vosso
ardente chamado de amor. Em vossas mãos, depositamos confiantes nossos esforços na vivência da fé,
no cultivo da fraternidade e na construção de vosso Reino de justiça e paz.

Senhor Jesus Cristo, que viestes para evangelizar e servir os pobres, como discípulos-missionários,
queremos seguir vossos passos, atentos à vontade do Pai, comprometidos com a Comunidade e
solidários com os irmãos mais necessitados. Ajudai-nos a permanecer firmes na fé, alegres na
esperança, solícitos na caridade, generosos na missão, para que o mundo creia na verdade do
vosso amor.
Espírito Santo, que nos tornais continuadores da missão de Jesus e enriqueceis a Igreja com muitos
dons para o serviço da humanidade, tornai fecundo o empenho de todos os membros da Família
Vicentina – Leigos e Leigas, Irmãs, Padres e Irmãos – concedei-lhes sabedoria e inspirai-lhes
palavras e ações para confortar e animar a todos no compromisso com o Evangelho da vida e da
esperança.
Trindade Santa, fazei que produzamos os frutos que esperais, na Caridade e na Missão, firmando
nossos pés no caminho que conduz a vós, fonte e meta de nossa vida de peregrinos. É o que vos
pedimos, com Maria, a Senhora das Graças, e com São Vicente, o irmão dos pobres. Amém.
2- SÃO VICENTE DE PAULO: APÓSTOLO DA CARIDADE
Apóstolo e testemunha da caridade de Cristo junto aos Pobres, fazei-nos amar a Deus com a força dos
nossos braços e com o suor de nossos rostos.
Ajudai-nos a nos abandonar à sua Providência, fiéis em descobrir a sua ação em todos os
acontecimentos de nossa vida.
Sustentai-nos no nosso desejo de discernir e realizar a vontade de Deus. Obtende-nos um coração terno
e compassivo com as misérias e os sofrimentos dos outros, especialmente dos mais necessitados deste
mundo.
Acompanhai-nos no nosso serviço aos homens e às mulheres e intercedei junto ao Filho de Deus, para
que nos tornemos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso bairro, na nossa paróquia, nas nossas
comunidades, os apaixonados de seu Evangelho do Amor.
Amém.
3- ORAÇÃO A SÃO VICENTE DE PAULO
Ó São Vicente de Paulo, que olhastes fraternalmente para os pobres e miseráveis e formastes mulheres
e homens para o trabalho da evangelização dos Pobres e da promoção humana, inspirai-nos, pela vossa
intercessão junto ao nosso Deus, em nossa ação missionária dentro da presente realidade. Fazei com
que vejamos a miséria humana em que vivem milhões de irmãs e irmãos nossos.
Despertai em nossa vida o senso de paz e de justiça num mundo de tantas desigualdades sociais.
Ensinai-nos a humildade e a mansidão, quando procuramos a grandeza e a fama à custa da exploração
de nossos irmãos. Fortalecei nossas ações em favor das crianças abandonadas, dos jovens
desnorteados, dos idosos solitários, dos desempregados, dos sem-terra e sem-teto, dos que sofrem por
causa do nosso egoísmo, da multidão de marginalizados e excluídos que passam fome e que não têm
nem voz nem vez em nossa sociedade. Ajudai--nos a seguir Jesus Cristo “Evangelizador dos Pobres” e a
deixarmos “Deus por Deus”, quando servimos efetivamente nossos irmãos. Amém1.
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4- ORAÇÃO VICENTINA
DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO, autor da caridade de São Vicente eSanta Luísa, escutai nossa
prece e dai-nos vosso Amor.
A seu exemplo, disponde-nos a reconhecer e servir JESUS CRISTO, vosso Filho, em nossos irmãos, os
Pobres e infelizes,
Na sua escola, ensinai-nos a amar com o suor de nossas frontes e a força de nossos braços, na
humildade, simplicidade, caridade.
Por seu intermédio, libertai nossos corações da vaidade e do egoísmo.
Lembrai-nos que, um dia, seremos todos julgados sobre o amor. Amém.
5- SALMO DE ABANDONO VICENTINO
Leitor 1: Senhor, amigo da vida:
Que te revelastes a nós com o rosto providente, Pai de ternura e compaixão, Filho que morreu por amor,
Espírito que incomoda e anima.
Leitor 2: Divina Providência: Que convocaste Vicente de Paulo, Luísa e Ozanam, que nos convocas
hoje.
Leitor 3: Deus Mãe, Parceiro dos Pobres: Que para nós sonhastes um projeto vicentino; denunciar
a opressão, a exclusão, as culturas de morte, libertar da fome, do desamor,
do esquecimento, superar as estruturas do individualismo, do consumismo, do materialismo...
Leitor 4: Deus de nossa vocação: Que sondas nosso íntimo. Que transforma nosso vazio em potencial
de caridade. Que me olhas, me compreendes e simplesmente me amas.
Leitor 5: Ensina-me: A acolher tua vontade, a obedecer-te e a ser fiel a teu projeto de amor.
Leitor 6: Converte-me: Em instrumento de tua Providência, em construtor de uma sociedade mais justa,
em irmão privilegiado do Pobre, do leigo, da criança, da mulher, do prisioneiro, do retirante, do
humilhado, e cada um dos prediletos de São Vicente, de Santa Luísa e do Bem-Aventurado Ozanam.
Leitor 7: Deus de São Vicente, de Santa Luísa e do Bem-Aventurado Ozanam: que teu amor,
“inventivo ao infinito”, nos torne resposta fiel e diária ao teu Reino de Vida.
Leitor 8: Deus do amor infinito: Envolve-nos em teu abraço, aconchega-nos em teu regaço, amparanos com tua mão.
Leitor 9: Confiamos em ti: Como Vicente, o pai dos esquecidos; como Luísa, a companheira dos
abandonados; como Ozanam, o servo dos Pobres; como Maria, Senhora das Graças.
Todos: Abandonamo-nos à tua Providência, a Ela entregamos nossas mãos, nossos pés, nossa
mente, nosso coração, nossos olhos, nossos lábios, para que a humanidade te reconheça,
Senhor, amigo da Vida.
6- ORAÇÃO PARA MUDANÇA DE ESTRUTURAS
Nós vos louvamos e vos agradecemos, ó Deus, Criador do Universo.
Fizestes boas todas as coisas e nos destes a terra para que a cultivássemos.
Fazei que saibamos usar sempre agradecidamente as coisas criadas e partilhá-las generosamente com
todos os necessitados.
Dai-nos criatividade ao ajudar os Pobres em suas necessidades humanas básicas.
Abri nossas mentes e nossos corações para que possamos ficar ao lado deles e ajudá-los a mudar as
estruturas injustas que os mantêm na pobreza.
Fazei que sejamos irmãos e irmãs para com eles, amigos que caminham com eles em suas lutas pelos
direitos humanos fundamentais.
Nós vo-lo pedimos por Jesus Cristo,Nosso Senhor. Amém.
13
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O amor é inventivo ao infinito
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Nota Prévia
A Igreja vive da Eucaristia e nela encontra a
fonte revitalizadora de seu ser e o horizonte de
seu agir na história como sacramento do Reino
e servidora da humanidade. No coração da celebração eucarística, pulsa o mistério pascal de
Cristo, penhor e garantia de nossa participação
em sua vida feita oferta e glorificada junto do Pai.
Corpo entregue e sangue derramado para a salvação de todos, apelo a entrarmos no dinamismo de seu amor e de sua doação, buscando aí o
fundamento e o impulso da caridade que somos
chamados a exercer e da missão que devemos
assumir no coração da história, mantendo viva e
palpitante a memória do Senhor, em espírito de
ação de graças, “até que ele venha” (1Cor 11,26).
Obra do amor trinitário, a Eucaristia é o sacramento da Igreja, povo de Deus chamado à santidade na comunhão e na participação, reunida
pelo Pai na força do Espírito para celebrar a perene novidade da Páscoa de Cristo que se atualiza
no caminho daqueles que o seguem como seus
discípulos-missionários, até a felicidade perfeita
no Reino definitivo. Todas as vezes, portanto, que
nos reunimos para a celebração da Santa Missa,
elucida o Documento de Aparecida, “é Deus Pai
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que nos atrai por meio da entrega eucarística de
seu Filho (cf. Jo 6,44), dom de amor com o qual
saiu ao encontro de seus filhos, para que, renovados pela força do Espírito, possamos chamá-lo de
Pai” (DA 241).
A oração diante do Santíssimo Sacramento
brota e se orienta para a celebração da Eucaristia.
Por isso, deve conduzir-nos a uma assimilação
cada vez mais intensa de nossa participação na
páscoa de Cristo. É nessa referência ao mistério
celebrado que repousam a razão de ser e o valor da adoração eucarística. Por isso, numa Hora
Santa, faz-se necessário assegurar momentos de
meditação silenciosa, de escuta e partilha da Palavra de Deus, de comunhão orante com as necessidades da Igreja e da humanidade. Em se tratando da Família Vicentina, nada melhor do que
contemplar o mistério eucarístico com o olhar de
Vicente de Paulo, mergulhando em sua experiência espiritual e exercitando nossa solidariedade
para com os pobres, a fim de que nos deixemos
envolver e impulsionar pela força caritativa e
pelo vigor missionário que brotam da Eucaristia
como de um manancial cristalino e abundante.
São Vicente recomendava com insistência “o
devido culto ao Santíssimo Sacramento” (RC X,3),
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convicto de que a Eucaristia, celebrada com esmero e adorada com gratidão, torna-nos “semelhantes a Jesus Cristo” (SV IX,238), põe em marcha nossa capacidade de amar, lança-nos à missão e capacita-nos para fazer o bem, sempre e
em toda parte, de acordo com o que Deus espera
e os pobres necessitam. Deixemo-nos inspirar
pela palavra deste homem tão profundamente
eucarístico, numa de suas conferências às Filhas
da Caridade: “A pessoa que comungou bem faz
tudo bem. Se Elias, com seu duplo espírito, fazia
tantas maravilhas, o que não fará a pessoa que
tem Deus em si, que está cheia de Deus? Ela não
fará mais suas próprias ações, ela fará as ações
de Jesus Cristo; servirá os enfermos com a caridade de Jesus Cristo; terá, em suas conversas, a
mansidão de Jesus Cristo; terá, em suas contrariedades, a paciência de Jesus Cristo; terá, enfim,
a obediência de Jesus Cristo. Em suma, todas as
suas ações não serão mais ações de uma mera
criatura, serão ações de Jesus Cristo” (SV IX,332333).
O roteiro que ora apresentamos poderá ser
enriquecido pela criatividade dos grupos e adaptado às mais variadas circunstâncias. Seja como
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for, a realização desta Hora Santa Vicentina deverá ser precedida de acurada preparação, a fim
de que sua celebração resulte profunda, bela e
proveitosa e possibilite a experiência do “amor
inventivo ao infinito” (SV XI,146), amor que contemplamos e comungamos no sacramento eucarístico.
Pe. Vinícius Augusto Ribeiro Teixeira, C.M.
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2012.
Memória de São Francisco Régis Clet
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O amor é inventivo ao infinito
Hora Santa Vicentina

Chegada (silêncio, fundo musical, oração pessoal)
Animador (A): Estamos aqui reunidos para adorar a presença do Senhor no Santíssimo Sacramento, expressão sublime daquele “amor inventivo ao infinito” (SV XI,146), amor que habitava o coração de Cristo e que transparecia em
seus gestos de compaixão e solidariedade para
com os pequenos e pobres; amor que o levou
a entregar a vida pelos seus no mistério de sua
páscoa; amor que prolonga sua presença salvadora entre nós, todos os dias, até o fim dos
tempos; amor derramado em nossos corações e
que nos impele a fazer da vida um dom para os
irmãos, com o ardor da caridade e na itinerância
da missão; amor que cria laços de comunhão e
unidade; amor que celebramos na Eucaristia e
que agora contemplaremos no Sacramento do
Altar.
Leitor 1 (L.1): São Vicente de Paulo nos lembra
que a vivência do mistério eucarístico supõe
“uma viva compreensão do grande amor que
Deus nos demonstrou neste sacramento e uma
7
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correspondência de amor de nossa parte” (SV
XIII,31). Entremos, então, com sentimentos de
gratidão e disponibilidade, nesta Hora Santa,
certos de que, através do Santíssimo Sacramento, Deus nos atrai a si e nos reúne como irmãos
na força do seu Espírito.
Exposição do Santíssimo Sacramento
CANTO: Nossos olhos ganharão nova luz, com a tua
presença, Jesus.
(Alguns instantes de silêncio)

(L.2): Com os discípulos de Emaús, percorramos
os caminhos de nossa vida na companhia do
Ressuscitado. Em solidária comunhão com os
pobres, deixemos que o Senhor nos conduza ao
coração da Trindade Santa.
Canto
Pai de amor, aqui estamos, celebrando a unidade.
Somos teus filhos amados, nesta mesa da igualdade.
Somos uma só família, somos um só coração. Eis que
a graça da partilha, entre nós faz-se oração!
No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz.
A esperança do teu povo é justiça, amor e paz!
8

Documento:Hora Santa Vicentina - OK.pdf;Página:9;Data:01 de Sep de 2015 17:17:29

Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação. Desta
gente tão sofrida, vem mostrar-te Deus-Irmão. Tua
cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir, pois teu
Reino está bem perto, as sementes vão florir!
Santo Espírito de amor, faz em nós tua morada. E, na
luta contra a dor, guia nossa caminhada. És a fonte
da verdade, vem mostrar a direção, vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão!

I – O próprio Jesus se aproximou e
começou a caminhar com eles (Lc 24,15)
(A): Ao longo do nosso caminho, especialmente
quando tudo parece perdido, o Senhor se põe
ao nosso lado e nos comunica sua vida nova.
(L.1): Lembra-nos o saudoso Papa João Paulo II,
na Carta Apostólica que escreveu para o Ano da
Eucaristia: “Na estrada de nossas dúvidas e de
nossas inquietações, às vezes de nossas ardentes desilusões, o divino Caminhante continua a
fazer-se nosso companheiro para nos introduzir,
com a interpretação das Escrituras, na compreensão dos mistérios de Deus. Quando o encon9
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tro se torna pleno, à luz da Palavra, surge aquela que brota do ‘Pão da Vida’, com o qual Cristo
cumpre de modo máximo sua promessa de “estar sempre conosco, todos os dias, até o fim do
mundo’” (Mane nobiscum Domine, 2).
(T): Queremos sentir vossa presença ao nosso
lado, Senhor, para encontrar o sentido de nossa vida e de nossas buscas.
(L.2): Na espiritualidade vicentina, a pessoa e a
missão de Jesus ocupam lugar central. São Vicente estava convicto de que Jesus Cristo deveria ser “a vida do viver e a única pretensão do
coração” de seus Missionários (SV VI,562). Por
isso, recomendava que se “nutrissem constantemente do amor do Senhor” (SV VIII,15) para se
assemelharem a Ele e continuarem sua missão
entre os pobres. Certa vez, fez questão de afirmar: “Foi um grande favor que Deus nos concedeu, a felicidade de imitar Jesus Cristo. Como os
ramos da videira unidos ao tronco, continuamos
a missão de Jesus Cristo” (SV XI,344). “Fundamento e centro da religião” – recorda Vicente

10
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– a Eucaristia é o sacramento que nos faz participar do amor de Cristo ao Pai e de sua caridade
para com os irmãos (SV XIII,32).
(T): Com São Vicente, aprendemos a enraizar
nossa vida em Jesus Cristo para continuar sua
missão.
(L.3): Santa Luísa de Marillac, parceira fiel de
São Vicente na caridade e na missão, também
pode nos ajudar a viver e testemunhar a graça
e o desafio de seguir Jesus: “Visto que Jesus fez
suas as nossas necessidades, é muito razoável
que sigamos e imitemos sua santíssima vida humana. Esse pensamento tomou conta de mim e
levou-me a tomar a resolução de segui-lo livremente, feliz de ser aceita por Jesus para viver
toda a minha vida em seu seguimento. Por isso,
fiz o propósito de, em toda ocasião de dúvida,
quando não souber como agir, considerar o que
Jesus fez” (SL E.22).
(T): Com Santa Luísa, queremos fixar nosso
olhar em Cristo e firmar nossos passos em seu
seguimento.

11
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CANTO
Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha
estrada, a minha verdade. Em tua Palavra, eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois estás aqui, tu estás no
meio de nós.
Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e
santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo
estás em nós. Unidade Trina com o Espírito e o Pai. E,
um dia, eu bem sei, tu retornarás e abrirás o Reino
dos Céus.
Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha
paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará; em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu
não temerei o mal, tu me livrarás. E no teu perdão
viverei.
Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador,
eu espero em ti. Santo Espírito de Amor, desce sobre
nós. Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé. E,
por mil estradas, onde andarmos nós, qual semente,
nos levarás.

12
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II – O que andais conversando pelo
caminho? (Lc 24,17)
(A): O Ressuscitado se põe ao lado dos discípulos decepcionados com a sorte do Mestre. Eles,
porém, turvos de tristeza e doloridos de saudade, não foram capazes de reconhecê-lo. O peregrino pergunta o que está acontecendo, quer
saber o que se passa com eles, que sentimentos
inquietam seus corações. Então, os dois começam a falar daquilo que os entristecia.
(L.1): “Entre as sombras do dia em declínio e a
escuridão que ameaçava o ânimo, aquele Caminhante era um raio de luz que despertava a
esperança e abria as almas dos discípulos ao desejo da luz plena” (Mane nobiscum Domine, 1).
(L.2): Vamos, também nós, deixar transbordar
do coração os sentimentos e motivações que
trazemos para esta Hora Santa: as alegrias, do-

13
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res e esperanças da humanidade; as interpelações que nos vêm dos pobres; as necessidades
da Igreja; as situações vividas pelas pessoas que
conhecemos; os êxitos e fracassos de nosso caminho missionário.
(Esta recordação da vida, poderá ser feita em silêncio ou de viva
voz).

CANTO
A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas
mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero
oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos,
meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de
tuas mãos.
A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor,
humildes se alegrarão, cantando a nova canção de
esperança e de paz.

14
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(L.3): Para São Vicente, “não pode haver felicidade maior do que ser amado por Deus” (SV
IX,40). Por isso, ele se mostrava convicto de que
o fundamento de sua intensa atividade entre
os pobres residia numa relação de intimidade
com o Senhor, frequentemente aprofundada na
comunhão eucarística, “que faz arder em nosso
peito o fogo divino” (Abelly III,77), como disse,
certa vez, ressaltando o impulso apostólico que
emerge da Eucaristia. Às Filhas da Caridade, Vicente assegurou que, na comunhão eucarística, encontrariam a fonte do amor compassivo
e operoso que deve distingui-las, impregnando
todos os seus gestos e palavras: “Quando vedes
uma Irmã da Caridade servir os doentes com
amor, mansidão e desvelo, podeis dizer, sem
dúvida alguma: ‘Esta Irmã comungou bem’” (SV
IX,333).
(T): Em vossas mãos, Senhor, entregamos nossas vidas para que possais dispor de nossa liberdade e fazer de nós instrumentos de vossa
bondade junto aos irmãos.

15
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III – Não estava nosso coração ardendo,
quando ele nos falava pelo caminho
e nos explicava as Escrituras? (Lc 24,32)
(A): Queremos assumir agora a atitude do discípulo, que se põe aos pés do Mestre para deixá-lo
falar. É a Palavra do Senhor que nos vai formar
interiormente e capacitar-nos para os desafios da
missão. “Suas palavras fazem ‘arder’ os corações
dos discípulos, tiram-nos da escuridão, da tristeza
e do desespero, suscitam o desejo de permanecer
com ele” (Mane nobiscum Domine, 12).
(L.1): A contemplação do sacramento eucarístico
convida-nos a redescobrir a centralidade da Palavra de Deus como revelação de seu mistério de
amor. Na Eucaristia que celebramos, fonte e ápice da vida cristã, a mesa da Palavra e a mesa do
Pão formam uma unidade, da qual emana a luz
do Ressuscitado, luz que dissipa nossas trevas,
aclara nosso caminho e nos torna aptos a iluminar e a aquecer em meio às noites do mundo.
(T): A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras
de vida eterna.
16

Documento:Hora Santa Vicentina - OK.pdf;Página:17;Data:01 de Sep de 2015 17:17:30

(L.2): A oração e a ação de São Vicente eram
dinamizadas e enriquecidas por sua familiaridade com a Palavra de Deus. Eis o que escreveu
a Luísa de Marillac: “Confiemo-nos totalmente
à bondade de Deus e nunca seremos confundidos, como ele nos garante em sua Palavra” (SV
II,290). Vicente insistia para que os Padres e Irmãos da Missão se mantivessem “alicerçados
sobre a rocha firme da doutrina de Cristo que jamais engana” (RC II,1). Como seguidores de Jesus nas pegadas de Vicente de Paulo, deixemos
nosso coração “arder”, ouvindo o que o Senhor
nos vai falar.

17
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CANTO
Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei! Aleluia, aleluia. Como estou no
Pai, permanecei em mim.
Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim. Repouso
encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu
Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, o seu grande amor!

Evangelho (do dia ou à escolha)
Reflexão ou Partilha

IV – E reconheceram Jesus no partir do
pão (Lc 24,35)
(A): Com o coração abrasado pela Palavra que
ouvimos, queremos reconhecer e adorar a presença do Senhor no Pão da Eucaristia, “alimento” de nossa caminhada (SV XIII,34), “remédio”
para nossa vida de discípulos-missionários (SV
III,371), “escola de amor” (SV IX,298) e “fonte de
paz” (SV IX,237).
18
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(L.1): “É significativo que os dois discípulos de
Emaús, convenientemente preparados pela Palavra do Senhor, o tenham reconhecido enquanto estavam à mesa no gesto simples da ‘fração
do pão’. Uma vez que as mentes sejam iluminadas e os corações aquecidos, os sinais ‘falam’.
A Eucaristia se desenvolve toda no contexto dinâmico de sinais que trazem em si uma densa
e luminosa mensagem. É através dos sinais que
o mistério, de algum modo, se abre aos olhos
do fiel (...). Por isso, a fé nos pede que estejamos diante da Eucaristia com a consciência de
estarmos diante do próprio Cristo (...). A Eucaristia é mistério de presença, por meio do qual se
realiza, de modo absoluto, a promessa de Jesus
de permanecer conosco até o fim do mundo”
(Mane nobiscum Domine, 14.16).
(T): Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade
de amor.
(L.2): Eis o que disse São Vicente sobre a Eucaristia para animar um Missionário muito doente
que se preparava para o encontro com o Se19
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nhor: “Como o amor é inventivo ao infinito, depois de haver subido ao patíbulo infame da cruz,
para conquistar as almas e os corações daqueles por quem deseja ser amado, para não falar
de outras inúmeras estratégias de que se serviu
para esse fim durante sua passagem entre nós,
prevendo que sua ausência poderia causar alguma dúvida ou esfriamento em nossos corações,
quis opor-se a esse inconveniente, instituindo o
augusto sacramento no qual se encontra real e
substancialmente como está no céu. Além disso,
vendo que, rebaixando-se e anulando-se ainda
mais do que havia feito na encarnação, poderia fazer-se, de algum modo, mais semelhante a
nós, ou, ao menos, fazer-nos mais semelhantes
a ele, dispôs que esse venerável sacramento nos
servisse de alimento e bebida (...). Como o amor
pode e quer tudo, ele assim o quis” (SV XI,146).
(T): Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só
encontro a paz e a alegria bem perto de ti (bis).
(L.3): O silêncio exprime nossa admiração e reverência diante do mistério eucarístico: no corpo entregue e no sangue derramado, o Senhor
20
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nos oferece sua vida para que vivamos por ele,
nele e com ele, acolhendo o dom de sua salvação. Mistério é sempre algo que nos ultrapassa
e fascina. Quando adoramos a presença de Cristo, reconhecemos aquilo que ele é, recordamos
o mistério de sua páscoa, trazemos à memória
sua vida doada por amor, sua obediência à vontade do Pai, sua fidelidade à missão recebida.
E como, no sentir de São Vicente, a Eucaristia
é “semente de Ressurreição” (SV XIII,34), entramos também nós no dinamismo do mistério pascal, convidados que somos a passar da
morte para a vida, do ódio para o amor, da vingança para o perdão, da tristeza para a alegria,
enquanto caminhamos na esperança do eterno
convívio com a Trindade.
(A): Fiquemos em silêncio, adorando, contemplando, admirando a presença do Senhor para
que possamos testemunhar a graça e a alegria
de tê-lo encontrado.
(Momento de profundo silêncio para a adoração – fundo musical)

CANTO: Deus é amor. Arrisquemos viver por amor.
Deus é amor, ele afasta o medo.
21
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(A): Vibrando de alegria pela presença do Senhor em nosso meio, confiantes e agradecidos,
elevemos nossas preces Àquele que nos alimenta com o Pão da Vida.
(L): Cristo, Filho do Deus vivo, que nos mandastes celebrar a ceia eucarística em memória de
vós, fortalecei a Igreja com a fiel celebração de
vossos mistérios.
(T): Cristo, Pão da Vida, dai-nos vossa força.
(L): Cristo, sacerdote único do Deus Altíssimo,
que confiastes aos sacerdotes a oferenda da Eucaristia, fazei que eles realizem em suas vidas o
que celebram no sacramento.
(L): Cristo, maná descido do céu, que reunis
num só corpo todos os que participam do mesmo pão, conservai na paz e na concórdia aqueles que creem em vós.
(L): Cristo, médico celeste, que no Pão da Vida
nos ofereceis o remédio da imortalidade e o penhor da ressurreição, dai saúde aos doentes e
22
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perdão a todos nós pecadores.
(preces espontâneas)

(L): Cristo, rei da eterna glória, que nos mandastes celebrar a Eucaristia para anunciar a vossa
morte até a vossa vinda, tornai participantes da
vossa ressurreição todos os que morreram no
vosso amor.
(A): Cantando, façamos nosso o apelo confiante
dos discípulos de Emaús, suplicando ao Senhor
que fique conosco, hoje e todos os dias, especialmente quando se fizer noite na estrada de
nossa vida.
CANTO
Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a
Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o
episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando,
Jesus se achegou devagar: De que vocês vão palestrando? E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor! É tarde e a noite já vem! Fica
conosco, Senhor! Somos teus seguidores também.
23
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Não sabes, então, forasteiro aquilo que aconteceu?
Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta
de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo
morreu.
Três dias enfim se passaram, foi tudo uma grande
ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está
vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro
vazio, mas do Mestre ninguém sabe não.
Jesus foi então relembrando: pr’o Cristo na glória entrar, profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E, pelo caminho afora, ardia-lhes o coração,
falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão.
Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar,
mas eles demais insistiram: Vem, Senhor, vem conosco ficar! Sentados com eles à mesa, deu graças e o
pão repartiu. Dos dois, foi tão grande a surpresa: Jesus Cristo, o Senhor, ressurgiu!

Na escola de Maria, mulher eucarística
(A): Não há quem melhor nos possa conduzir na
24
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contemplação do mistério de Cristo e na relação
de amizade com ele do que Maria, “a mulher
eucarística na totalidade de sua vida”, porque
sempre intimamente unida a seu Filho Jesus.
(L.1): “Viver o memorial da morte de Cristo na
Eucaristia implica também receber continuamente este dom. Significa levar conosco – a
exemplo de João – aquela que sempre de novo
nos é dada como Mãe. Significa ao mesmo tempo assumir o compromisso de nos conformarmos com Cristo, entrando na escola da Mãe e
aceitando sua companhia” (Ecclesia de Eucharistia, 57).
(L.2): Vicente de Paulo sempre se impressionou
com a íntima participação de Maria na vida e na
missão de Jesus. Para Vicente, Maria é a perfeita
discípula de Cristo e aquela que, como mãe e
modelo, inspira o caminho de seus seguidores,
ensinando-nos a meditar no coração e a colocar
em prática as palavras e os exemplos de seu Filho (cf. Lc 2,51). Por isso, exortava: “Invoquemos
a Santíssima Virgem, ela que, melhor do que
ninguém, penetrou no sentido das máximas de
seu Filho e as praticou” (SV XII,129).
25
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CANTO
Maria, eu quero aprender contigo a querer o teu filho Jesus, contigo também aprender a ser para os outros um
pouco de luz. Te peço me ensines ainda ser pão repartido
como é Jesus.
Maria, Maria, Maria cheia de amor. Me ensina, me ensina a ser como teu Senhor!
Eu quero contigo aprender teu jeito de ser com tanta alegria. E a força que muda a vida pra mim seja sempre a Eucaristia. Te peço me ensines ainda ser pão repartido, com
alegria.

Bênção do Santíssimo Sacramento
(se houver ministro ordenado)

(A): O autêntico encontro com Jesus tem que
suscitar novas atitudes, confirmar nossa disponibilidade e revigorar nosso ânimo diante das
exigências da caridade e dos desafios da missão.
Acolhendo agora a bênção do Santíssimo, reafirmemos nosso propósito de viver na dinâmica
do amor eucarístico, fazendo de nossa vida um
dom para os irmãos.
26
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CANTO
Tão sublime Sacramento
adoremos neste altar,
pois o Antigo Testamento
deu ao novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemento,
os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos
e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito, exaltemos,
na Trindade, eterno Amor.
Ao Deus Uno e Trino, demos
a alegria do louvor. Amém

Do céu lhes destes o pão (Aleluia!)
Que contém todo sabor (Aleluia!)
Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável
sacramento, nos deixastes o memorial da vossa
paixão. Dai-nos venerar, com tão grande amor,
o mistério do vosso Corpo e do vosso Sangue,
que possamos colher continuamente os frutos
da vossa redenção. Vós, que viveis e reinais com
o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém
27
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(Procede-se com a Bênção)

CANTO (Imediatamente após a Bênção)
Vinde, ó irmãos, adorar. Vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz Igreja, comunidade de amor.

V – Na mesma hora, eles se levantaram e
voltaram para Jerusalém (Lc 24,33)
(A): Revigorados em nossa opção pelo Reino,
voltamos ao coração do mundo, para nossa realidade concreta, com seus problemas e possibilidades. Lá, em meio a tantos desafios, seremos testemunhas da Ressurreição de Jesus,
mensageiros da Boa-Nova, promotores da plenitude de vida que ele nos mereceu. E qual não
será nossa surpresa, quando nos dermos conta
de que o Senhor já nos terá precedido. Ele nos
aguarda entre os pobres para fortalecer nossa
fé, confirmar nossa missão e fazer-nos encontrar o sentido da vida na alegria de servir.
(L.1): Rezemos, confiantes, a oração que Jesus
nos ensinou: Pai-nosso...
28
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(L.2): Confiemo-nos à proteção de Maria, “mulher eucarística”, a fim de que ela nos eduque
como mãe solícita e discípula exemplar do seu
Filho: Ave Maria...
(L.3): E lembra, mais uma vez, João Paulo II: “O
encontro com Cristo, aprofundado de modo contínuo na intimidade eucarística, suscita na Igreja
e em cada cristão a urgência de testemunhar e
evangelizar (...). Não podemos nos iludir: pelo
amor mútuo e, em particular, pela solicitude por
quem está necessitado, seremos reconhecidos
como verdadeiros discípulos de Cristo. É com
base neste critério que será comprovada a autenticidade de nossas celebrações eucarísticas”
(Mane nobiscum Domine, 24.28).
(T): Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do
teu povo, te escuto de novo chamando por mim
(bis).
(A): Para Vicente de Paulo, a Eucaristia, por “unir-

29
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-nos intimamente a Deus” (SV IX,237), garante o
dinamismo e a eficácia da evangelização e do serviço aos pobres. Disse, certa vez, às Filhas da Caridade que, só na Santa Comunhão, encontrariam
o “maná espiritual” capaz de impulsioná-las a saciar a fome de um povo faminto de Deus e de pão
(SV IX,239). Nutridos pelo amor infinitamente inventivo do Senhor, percorramos nosso caminho,
animados pela certeza de que “não poderemos
assegurar melhor nossa felicidade eterna do que
vivendo e morrendo no serviço dos pobres, nos
braços da Providência e numa total renúncia de
nós mesmos para seguir Jesus Cristo” (SV III,392).
Cantemos o dom de nossa vocação missionária:
(Enquanto se canta, o ministro recolhe o Santíssimo Sacramento)
(Pode-se propor também, neste momento, uma saudação de paz
entre os presentes)

CANTO
Fazer que Deus dos pobres seja amado, com zelo
anunciar-lhes Jesus Cristo. Dizer-lhes que o Reino já
chegou. Oh! Como é sublime tudo isto (bis).
É missão de Jesus Cristo. A missão que Deus nos deu.
É por nós que Deus faz hoje o que fez o Filho seu.
30
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Louvores elevemos, meus irmãos, a Deus que nos
chamou a tal missão. Nós somos instrumentos do
amor de Cristo pelo pobre, seu irmão (bis).
Ó que felicidade, meus irmãos! Maior prazer jamais
ninguém terá. Nem mesmo o Santo Padre pode ter, a
paz e o prazer que Deus nos dá (bis).

Ou
Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de
amor responder. Na alegria, te quero servir e anunciar o teu Reino de amor.
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor! (bis)
Dia a dia, tua graça me dás. Nela, se apoia o meu
caminhar. Se estás a meu lado, Senhor, o que então
poderei eu temer?

31
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“Invoquemos a Santíssima Virgem,
ela que, melhor do que ninguém,
penetrou no sentido das máximas
do seu Filho e as praticou”
(SV XII,129).
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Nota Prévia
O Rosário, tão vivamente recomendado pela Igreja,
sempre encontrou ampla difusão no interior da Família
Vicentina, constituindo-se num meio relevante e eficaz de
cultivo da vida espiritual e de impulso caritativo-missionário.
São Vicente de Paulo não apenas se mostrava assíduo à sua
recitação, como também aconselhava esse exercício a todos
quantos se associavam a suas obras de evangelização e
serviço aos pobres. É o que se pode constatar das alusões ao
Rosário ou ao Terço dispersas em seus colóquios e escritos
aos Padres e Irmãos da Missão, às Filhas da Caridade e às
Senhoras das Confrarias. “O Rosário é uma oração muito
eficaz, se a rezarmos bem”, dirá o fundador às Irmãs (SV X,
620). Na mesma esteira, situam-se Santa Luísa de Marillac,
Santa Catarina Labouré, Antônio Frederico Ozanam e todos os
que se dispuseram a encontrar em Maria uma perene fonte
de inspiração no seguimento de Jesus Cristo, cada um dentro
daquelas circunstâncias históricas em que a Providência lhe
permitiu viver e atuar. Mas foi em 1830 que despontou a mais
fulgurante expressão mariana da espiritualidade vicentina: a
Medalha Milagrosa, sinal inequívoco da predileção de Maria
pelos pequenos e pobres e apelo a tomá-la por guia na
vivência dos valores cristãos.
Háumadécada,oBem-aventuradoJoãoPauloIIpresenteou
a Igreja com a belíssima Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae (2002), em que nos exortava a “contemplar o rosto
de Cristo na escola de Maria” (n.2), marcando o ritmo diário
de nossa vida com a recitação contemplativa e frutuosa
do Santo Rosário. De fato, lembrava o Papa, “o Rosário,
quando descoberto em seu pleno significado, conduz ao
âmago da vida cristã, oferecendo uma ordinária e fecunda
oportunidade espiritual e pedagógica para a contemplação
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pessoal, a formação do Povo de Deus e a nova evangelização”
(n.3). No teor dessa afirmação, aparecem, nitidamente, três
dimensões essenciais da práxis cristã que tanto precisamos
assimilar, qualificar e desenvolver também na Família
Vicentina: contemplação, formação e missão, ordenando-as
na iluminadora perspectiva de nosso carisma que sempre
nos remete aos pobres do mundo e ao mundo dos pobres.
São Vicente, com a admirável liberdade que o caracterizava,
já o intuíra, dizendo às Filhas da Caridade: “Assim como
os Padres devem recitar o breviário pelas intenções da
Igreja, também deveis rezar vosso Terço pelas intenções
da Companhia, para que Deus santifique e abençoe vosso
trabalho e tudo o que fizerdes pelo serviço dos pobres” (SV
X, 622). De fato, na meditação do Rosário, haveremos de ter
sempre presente a memória dos pobres, suas necessidades
e anseios, esperanças, alegrias e dores, a fim de encontrar,
na contemplação dos mistérios do Senhor e de sua Santa
Mãe, o princípio dinamizador da Caridade e da Missão.
Impulsionados pelo exemplo de nossos primeiros
luminares, percorramos o itinerário espiritual que o Rosário
nos propõe, fixando em Cristo o nosso olhar para que
possamos descobrir sua presença nos rostos de seus irmãos
sofredores, presença que interpela nossa sensibilidade
e ensina-nos a ver os pobres como o próprio Jesus os via,
reconhecendo-lhes a dignidade e estimulando-lhes a plena
cidadania. E, nesse caminho, não há quem melhor nos possa
conduzir do que Maria, a peregrina na fé, que, por meio do
Rosário, se une estreitamente aos seguidores de Jesus e,
assim, educa-nos na escola de seu Filho, “até que Cristo se
forme em nós” (Gl 4,19).
Pe. Vinícius Augusto Ribeiro Teixeira, C.M.
27 de setembro de 2011.
Solenidade de São Vicente de Paulo
Todas as citações de São Vicente foram tiradas de: COSTE, Pierre (org.). Saint Vincent de Paul.
Correspondance, entretiens, documents. Paris: Lecofre/Gabalda, 1920-1925, 14 v. [No texto, os algarismos
romanos indicam o volume a que pertence cada citação, seguidos dos números das páginas].
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Mistérios da Alegria
(segunda-feira e sábado)
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1º MISTÉRIO
Maria recebe o anúncio do Anjo
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “O
anjo entrou onde ela estava e disse:
‘Alegra-te, cheia de graça! O Senhor
está contigo!’. Maria ficou perturbada
com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse: ‘Não tenhas
medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis
que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome
de Jesus’ (...). Maria, então, disse: ‘Eis aqui a serva do Senhor;
faça-se em mim segundo a tua palavra’” (Lc 1,28-31.38).
L.2: Na Anunciação, São Vicente contempla o encontro da
amorosa iniciativa de Deus com a adesão livre e responsável
de Maria ao convite que lhe fora feito para cooperar na obra
da salvação de toda a humanidade: “O anjo anunciou à Santíssima Virgem que ela conceberia o Filho de Deus, por obra
do Espírito Santo. E a Santíssima Virgem, ao saber como esse
mistério se realizaria, disse: ‘É Deus quem manda. Eu sou a
serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra’”
(SV X, 570).
L.3: Como Maria, humildes e agradecidos, confiemo-nos inteiramente a Deus para que se realize em nós sua vontade,
princípio de nossa realização e garantia de nossa felicidade
no amor que se faz serviço.
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2º MISTÉRIO
Maria visita Isabel
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se,
apressadamente, a uma cidade
da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação
de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia
do Espírito Santo” (Lc 1,39-41).
L.2: Na disponibilidade e na solicitude de Maria para com
Isabel, Vicente de Paulo descobre inspiração e estímulo para
o exercício da caridade no serviço dos pobres, razão de ser
de suas fundações e de suas obras: “Deve-se fazer a visita
aos pobres com os olhos em Deus e como fez a Santíssima
Virgem ao visitar sua prima Isabel, com toda a caridade,
prontidão e bondade” (SV IX, 258).
L.3: A Graça atua na pessoa em vista da missão que lhe foi
dada, sempre em favor dos outros. Se o Senhor nos escolheu foi para nos enviar. “Devemos ser todos de Deus e estar
sempre a serviço dos pobres, dispostos a ir e vir aonde a Providência quiser nos mandar”, dirá Vicente aos seus Missionários (SV XI, 402). Como Maria, consagramos nossas vidas a
Deus para compartilhar o amor que dele recebemos na doação sincera de nós mesmos, dispostos a sair ao encontro dos
que precisam mais.
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3º MISTÉRIO
O nascimento do Filho de Deus
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “O
anjo disse aos pastores: ‘Não tenhais
medo! Eu vos anuncio uma grande
alegria, que o será para todo o povo:
Hoje, na cidade de Davi, nasceu para
vós o Salvador, que é o Cristo Senhor.
Isto vos servirá de sinal: Encontrareis
um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura’” (Lc 2,10-12).
L.2: O mistério da Encarnação está no coração da espiritualidade vicentina. São Vicente procurava tê-lo sempre diante
dos olhos em sua busca incessante de conformidade com a
pessoa de Jesus Cristo, Verbo Encarnado, que, despojado
de sua glória, assumiu a missão de evangelizar e servir os
pobres: “Nada temos de novo, a não ser o mistério que se
aproxima e que nos fará ver o Salvador do mundo como que
reduzido à forma de uma criança. E espero nos encontremos
juntos aos pés de seu Presépio, a fim de pedir-lhe que nos
atraia para junto de si em seu despojamento” (SV VI, 150).
L.3: A contemplação deste mistério é um apelo a nos despojarmos de nós mesmos, de toda pretensão e egoísmo: “É
preciso que vos esvazieis de vós mesmos para vos revestirdes
de Jesus Cristo” (SV XI, 343). Só assim, haveremos de nos tornarmos verdadeiramente livres, livres para o Pai e para os
irmãos, livres para amar e servir, assemelhando-nos a Jesus,
cuja filiação divina se prolonga naqueles que o seguem.
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4º MISTÉRIO
A apresentação de Jesus no
templo
L.1: Do evangelho segundo Lucas:
“Quando se completaram os dias
para a purificação da mãe e do
filho, conforme a lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao
Senhor” (Lc 2,22).
L.2: Cumprindo a tradição religiosa de seu povo, Maria e José
apresentam ao Senhor o filho que dele mesmo receberam.
Assim, vão aprofundando o sentido e o alcance da missão
salvífica do menino que têm em seus braços e da responsabilidade que devem assumir na realização do projeto de
Deus.
L.3: São Vicente nos ensina que é do Senhor que nos vem
a força de que precisamos para assumir com entusiasmo e
constância a missão que ele nos confia no coração do mundo: “Tenhamos confiança em Deus e a certeza de que, tendo
começado em nós a sua obra, ele mesmo a completará” (SV
XI, 38). A invariável fidelidade de Deus será sempre o fundamento de nossa perseverança: “Confiemo-nos totalmente à
sua bondade e nunca seremos confundidos, como ele nos
garante em sua Palavra” (SV II, 290).
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5º MISTÉRIO
O reencontro de Jesus no
templo
L.1: Do evangelho segundo Lucas:
“Três dias depois, o encontraram
no templo. Estava sentado no meio
dos mestres, escutando e fazendo
perguntas. Todos os que ouviam
o menino estavam maravilhados
com sua inteligência e suas
respostas (...). Jesus desceu com
seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém,
conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em
sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”
(Lc 2,46-47.51-52).
L.2: Toda a vida de Jesus se desenvolverá na comunhão
profunda com o Pai, na consciência de ser amado por ele
e no esforço permanente de conhecer e realizar a vontade
daquele que o enviou. “Ó Salvador, que amor tivestes para
com vosso Pai, a ponto de fazer sempre e apenas aquilo que
lhe era agradável!” (SV XII, 108). Maria, por sua vez, é a
imagem do discípulo fiel, que medita no coração tudo o que
vê e ouve do seu filho para praticar sua palavra e seguir seu
exemplo.
L.3: Com Vicente de Paulo, aprendemos a interpretar os
acontecimentos da vida à luz da fé, lendo os apelos do
Senhor em nosso dia a dia, para seguir passo a passo, sem
precipitação mas também sem atraso, as indicações que a
Providência nos vai oferecendo: “A vontade de Deus não pode
ser melhor conhecida, senão através dos acontecimentos
que chegam para nós, sem que os tenhamos pedido” (SV V,
453).
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Mistérios da Luz
(quinta-feira)
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1º MISTÉRIO
O Batismo de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Marcos:
“Jesus veio de Nazaré da Galiléia e
foi batizado por João no rio Jordão.
E, logo ao sair da água, viu o céu se
abrindo e o Espírito, como pomba,
descer sobre ele. E do céu veio uma
voz: ‘Tu és meu Filho amado, em ti
ponho meu bem querer’” (Mc 1,9-11).
L.2: No sentir de São Vicente, revestir-se do espírito de Cristo deve ser a busca permanente de todo cristão, em razão
do próprio Batismo, por meio do qual somos enxertados na
vida do Salvador para continuar sua missão: “Praza a Deus
manter-nos sempre atentos em revestir-nos cada vez mais de
Jesus Cristo. Todos os batizados estão revestidos de seu espírito, mas nem todos fazem suas obras. Cada um, pois, deve
tender a conformar-se com Nosso Senhor, a afastar-se das
máximas do mundo, a amar e imitar os exemplos do Filho de
Deus, que se fez homem como nós, para sermos não apenas
salvos, mas salvadores, como ele” (SV XII, 112-113).
L.3: Reconhecer em Jesus de Nazaré o Filho amado implica
a firme decisão de entrar em seu seguimento e assumir seu
estilo de vida, fazendo frutificar, assim, a graça do Batismo.
O jeito de viver de Jesus se apresenta como um convite a
nos tornarmos humanos de verdade, abrindo para Deus o
espaço de nossa liberdade e mantendo-nos sempre naquela
atitude de disponibilidade e zelo frente às necessidades e
anseios dos irmãos.
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2º MISTÉRIO
Jesus nas bodas de Caná
L.1: Do evangelho segundo João: “Houve um casamento em Caná da Galiléia.
A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido
convidados para o casamento. Como o
vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe
disse: ‘Eles não têm mais vinho’. Jesus
respondeu-lhe: ‘Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora
ainda não chegou’. Sua mãe disse aos que estavam servindo:
‘Fazei o que ele vos disser’” (2,1-5).
L.2: Enviado pelo Pai, Jesus é o noivo da humanidade, aquele
que restabelece a Aliança, mediante sua vida livremente doada por amor dos seus. A água transformada em vinho sinaliza
a chegada de um novo tempo, tempo da plena revelação de
Deus que se dá a conhecer nos gestos e palavras de seu Filho.
Esse é o “vinho melhor”, do qual até hoje podemos beber para
saborear o sentido verdadeiro da vida na alegria de amar e
servir.
L.3: Maria, mãe e modelo da comunidade, convida-nos a fazer sempre o que Jesus disser. É o seu bom conselho. Trata-se,
então, de entrar no dinamismo da caridade de Cristo para que
todas as nossas ações em favor dos irmãos sinalizem o amor
compassivo e solidário com que o Pai abraça os pequenos e
pobres: “É uma forma de honrar Nosso Senhor entrar em seus
sentimentos, estimá-los, fazer o que ele fez e realizar o que
ordenou. Ora, seus maiores sentimentos foram o cuidado dos
pobres para curá-los, consolá-los, socorrê-los e recomendálos: era essa sua satisfação” (SV XIII, 811).
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3º MISTÉRIO
O anúncio do Reino de Deus
L.1: Do evangelho segundo Marcos:
“Jesus veio para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus: ‘O
tempo já se completou e o Reino de
Deus está próximo. Convertei-vos e
crede no Evangelho’” (Mc 1,15).
L.2: O Reino de Deus é o centro da vida de Jesus, o coração
da mensagem por ele anunciada e o horizonte de sua missão. É a realização da vontade salvífica do Pai, concretização
de seu projeto de liberdade e paz para todos, muito especialmente para os pequenos, pobres e pecadores, ou seja, para
aqueles que não se apóiam na segurança do ter e do poder,
do acumular e do consumir, depositando só em Deus suas
esperanças e vivendo segundo sua justiça.
L.3: São Vicente insiste para que “busquemos o Reino de
Deus, sempre e acima de tudo” (SV XII, 132), na caridade e na
missão, servindo e evangelizando os pobres, cultivando as
virtudes, sentimentos e atitudes que mais nos assemelham
a Cristo e que nos introduzirão no Reino definitivo: “Fazer
Deus conhecido aos pobres, anunciar-lhes Jesus Cristo, dizerlhes que o Reino dos céus está próximo e que ele é para os
pobres. Oh! Como isso é grandioso!” (SV XII, 80).
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4º MISTÉRIO

A transfiguração de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Lucas:
“Enquanto rezava, seu rosto mudou
de aparência e sua roupa ficou muito
branca e brilhante (...). Desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E
da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu
Filho amado. Escutai o que ele diz!” (Lc 9,29.35).
L.2: Somos convidados a deixar-nos envolver pelo mistério
de Deus que se revela em seu Filho: “Como Filho de Deus,
Nosso Senhor é o esplendor e a beleza de Deus seu Pai” (SV X,
138). Nos gestos e nas palavras de Jesus, é o Pai mesmo que
age em nosso favor, dirige-nos sua palavra de vida e alcançanos com o dom de sua salvação. Iluminada pelo brilho da
Ressurreição, a Cruz se torna a prova maior do amor apaixonado de Deus pela humanidade e a consoladora garantia de
sua solidariedade para com nossas dores e esperanças.
L.3: Na voz do Pai que nos convoca a escutar o Filho amado,
São Vicente reconhece o princípio dinamizador da vocação
de Jesus e de todos os seus missionários: “Não nos sentimos felizes por expressar a vocação de Jesus Cristo? Quem
expressa melhor a maneira de viver que Jesus Cristo teve na
terra do que os Missionários? (...). “Este é o meu Filho amado.
Escutai-o!”. Desde aquele mandato de seu Pai, Nosso Senhor
não se deteve um só momento até sua morte. Imaginemos
que ele nos diz: ‘Saí, Missionários, saí! Ainda estais aí, havendo tantas pobres almas que vos esperam?” (SV XI, 133-134).
Na contemplação do rosto de Cristo, encontramos o impulso
de nossa vocação missionária.
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5º MISTÉRIO
A instituição da Eucaristia
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “Jesus
tomou um pão, deu graças, partiu-o e
deu-o aos discípulos, dizendo: ‘Isto é o
meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto
em minha memória’. Depois, Jesus fez o
mesmo com o cálice, dizendo: ‘Este cálice é a nova aliança no
meu sangue, que é derramado por vós’” (Lc 22,19-20).
L.2: No mistério eucarístico, Vicente de Paulo contemplou a
mais sublime expressão do amor oblativo de Cristo por aqueles
que escolheu: “Como o amor é inventivo ao infinito, depois
de haver subido ao patíbulo infame da cruz, para conquistar
as almas e os corações daqueles por quem deseja ser amado,
para não falar de outras inúmeras estratégias de que se serviu
para esse fim, durante sua passagem entre nós, prevendo que
sua ausência poderia causar alguma dúvida ou esfriamento
em nossos corações, quis opor-se a esse inconveniente,
instituindo o augusto sacramento em que se encontra real e
substancialmente como está no céu. Além disso, vendo que,
rebaixando-se e anulando-se ainda mais do que havia feito na
encarnação, poderia fazer-se de algum modo mais semelhante
a nós, ou, ao menos, fazer-nos mais semelhantes a ele, dispôs
que esse venerável sacramento nos servisse de alimento e de
bebida (...). Como o amor pode e quer tudo, ele assim o quis”
(SV XI, 146).
L.3: O centro da celebração eucarística é o mistério da Páscoa,
memorial da vida, morte e ressurreição do Senhor. Todas
as vezes, portanto, que nos reunimos em comunidade para
celebrar a Eucaristia, fazemos o que Jesus fez naquela ceia
derradeira e mandou que fizéssemos para manter viva sua
memória salvadora e, assim, entrarmos no movimento do seu
amor “inventivo ao infinito” e de sua doação generosa pelos
irmãos mais pobres.
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Mistérios da Dor
(terça e sexta-feira)
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1º MISTÉRIO
A agonia de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “Jesus, então, começou a
orar: ‘Pai, se é possível, afasta
de mim este cálice. Contudo,
não seja feita a minha vontade,
mas a tua’” (Lc 22,41-42).
L.2: Avizinhava-se o desfecho
violento e injusto da fidelidade
de Jesus à sua missão de fazer
o bem, dar a vida e comunicar
a salvação. Tomado de angústia,
ele se retira para estar a sós com o Pai, o único capaz de
consolá-lo e encorajá-lo naquela hora dramática. Sua mensagem havia sido rejeitada e falsas acusações recaiam sobre
sua pessoa. Até mesmo seus amigos o tinham abandonado.
O Pai, porém, permanece junto a seu Filho, compartilhando
sua dor, sofrendo com ele e fortalecendo sua disposição de
amar até o fim.
L.3: Contemplando a agonia de Jesus, São Vicente descobre a
confiança invencível que o sustentava naquela hora suprema
de dor, traição e abandono. Daí, sua convicção de que, em
meio às contrariedades e desafios de nosso caminho, somos
revigorados pela indeclinável fidelidade de Deus, que restaura nossas esperanças e nos conduz à vida: “Confiai em sua
infinita bondade e não duvideis de que ele vos fortifica nas
provações, exercitando vossa paciência para que desprezeis
todos os motivos de opróbrio que vos possam vir da parte
dos homens” (SV VIII, 206).
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2º MISTÉRIO
A flagelação de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Mateus: “Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado” (Mt
27,26).
L.2: Jesus nos salva por meio de
toda a sua vida consagrada ao
Pai para o serviço dos irmãos. A
cruz é salvadora, porque se apresenta como a mais perfeita
radicalização desse modo de ser de Jesus e do projeto que
deu sentido a sua missão, o Reino de Deus. Flagelado, ele
é o Servo Sofredor que carrega em seu corpo as feridas da
humanidade para curá-las com o bálsamo de sua caridade
operosa e de sua compaixão libertadora.
L.3: Vicente de Paulo se extasiava diante do entranhado amor
de Cristo, amor que era o fundamento de sua liberdade e a
razão de sua entrega total na cruz: “Poderia Nosso Senhor
testemunhar amor maior do que morrendo por amor da maneira como morreu? Ó amor de meu Salvador! Ó amor! Éreis
incomparavelmente maior do que aquilo que os anjos poderiam compreender e nunca compreenderão! Suas humilhações eram só amor; seu trabalho, só amor; seus sofrimentos,
só amor; suas orações, só amor; e todas as suas atividades
interiores e exteriores eram só atos reiterados de seu amor”
(SV XII, 109).
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3º MISTÉRIO
A coroação de espinhos
L.1: Do evangelho segundo João: “Pilatos
disse: ‘Então, tu és rei?’ Jesus respondeu:
‘Tu o dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao
mundo para isto: para dar testemunho
da verdade. Quem é da verdade escuta a
minha voz’” (Jo 18,37).
L.2: A paixão foi o coroamento do estilo de vida assumido por
Jesus de Nazaré, condenado por falar em nome do Deus-Amor
e por contrariar os desmandos das autoridades religiosas e
políticas de seu tempo. Jesus é o rei que se fez servo de todos
para dar a conhecer a verdade do amor ilimitado do Pai, amor
que reconcilia e salva, que de modo algum se compraz com a
injustiça e a exploração dos mais fracos, que se põe ao lado
do humilhado e do indefeso, que compromete a liberdade e
promove a dignidade humana.
L.3: Da contemplação do mistério da Paixão, Vicente de Paulo
recolhia um irresistível estímulo para a vivência da caridade
para com o próximo machucado e empobrecido: “Somente
Nosso Senhor foi tão apaixonado de amor pelas criaturas a
ponto de deixar o trono de seu Pai para vir tomar um corpo
sujeito às enfermidades. E por quê? Para estabelecer entre
nós, por seu exemplo e sua palavra, a caridade para com o
próximo. Foi esse amor que o crucificou e realizou essa obra
admirável de nossa redenção. Se tivéssemos um pouco desse amor, ficaríamos de braços cruzados? Deixaríamos perecer
aqueles a quem poderíamos assistir? Oh! Não, a caridade não
pode ficar ociosa; ela nos aplica à salvação e à consolação dos
outros” (SV XII, 265).

miolo2.indd 26

30/9/2011 15:03:28

Documento:Rosário Vicentino - OK.pdf;Página:27;Data:01 de Sep de 2015 17:21:54

4º MISTÉRIO
Jesus carrega a cruz
L.1: Do evangelho segundo
João: “Carregando a sua cruz,
ele saiu para o lugar chamado Calvário” (Jo 19,17).
L.2: Em Jesus de Nazaré, Deus carrega sobre si as dores e esperanças da humanidade, mostrando-se compassivo e solidário
para com todos os oprimidos e injustiçados, de todos os tempos e lugares. A cruz nos assegura que Deus não fica alheio
ao sofrimento do inocente. Ele se põe ao lado de quem sofre,
não para torná-lo passivo e resignado, mas para enchê-lo do
vigor e da paz que procedem do Crucificado-Ressuscitado.
L.3: Os pobres, privados do indispensável a uma sobrevivência
digna, eram o peso e a dor de Vicente de Paulo. Ele os carregava em seu coração com ternura infinita, atento às suas
necessidades, clamores e esperanças, diligente em ir-lhes ao
encontro, onde quer que estivessem. Assim, São Vicente nos
ensina que a decisão de firmar os pés nas pegadas de Jesus
Cristo inclui a disposição de alargar as fronteiras do coração
e de carregar a cruz da compaixão e da solidariedade com
os pobres do mundo, feridos pelas desditas da injustiça e do
desprezo: “Que amor podemos ter para com Nosso Senhor,
se não amamos o que ele amou? É tanto assim que o modo
bom de amá-lo é amar os pobres; servi-lo bem é servir bem os
pobres. E o honraremos como devemos, se o imitarmos” (SV
XIII, 812).
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5º MISTÉRIO
Jesus morre na cruz
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “Era
mais ou menos meio-dia quando o sol se
apagou e houve treva sobre a terra inteira até às três horas da tarde. O véu do
Santuário rasgou-se ao meio. Jesus deu
um forte grito: ‘Pai, em tuas mãos, entrego meu espírito’. Dizendo isso, expirou”
(Lc 23,44-46).
L.2: Como semente lançada na terra para germinar, Jesus entrega sua vida. O santo morre pelos pecadores, o justo pelos
injustos. Assim, ele nos dá a certeza de que nenhuma dor humana deixou de ser tocada, assumida e redimida no mistério
de sua Páscoa. Na cruz, Jesus abre o caminho do encontro definitivo com o Pai, caminho percorrido na liberdade de quem
se decide por seu seguimento e assume para si a causa do
Reino, abraçando a cruz, com os olhos fixos no horizonte da
Ressurreição.
L.3: Deixemos que Vicente de Paulo nos conduza neste itinerário pascal de amor incondicional e entrega generosa pelo
próximo empobrecido: “Peço a Nosso Senhor que possamos
morrer a nós mesmos para ressuscitar com ele, que ele seja a
alegria de nossos corações, o objeto e a alma de nossas ações
e a nossa glória no Céu. Assim será, se nos humilhamos agora,
como ele se humilhou; se renunciamos a nossas satisfações
para segui-lo, levando nossas pequenas cruzes; e se entregarmos voluntariamente nossas vidas, como ele deu a sua, pelo
próximo, a quem ele tanto ama e quer que amemos como a
nós mesmos” (SV III, 629).
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Mistérios da Glória
(quarta-feira e domingo)
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1º MISTÉRIO
A Ressurreição de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Mateus:
“Então, o anjo disse às mulheres:
‘Não tenhais medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele
não está aqui! Ressuscitou, como havia dito! Vinde ver o lugar em que ele
estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos
e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá, vós o vereis’” (Mt
28,5-7).
L.2: Cremos que Jesus está vivo e, com ele, a causa que deu
sentido à sua vida. Ele vive no seio da Trindade e, por meio de
seu Espírito, na comunidade daqueles que o seguem, seus discípulos missionários de todos os tempos e lugares. Certa vez,
escreveu São Vicente: “Vivei de uma vida toda nova e toda
divina em Jesus Cristo Ressuscitado. Pedi-lhe esta graça para
todos nós, a fim de que busquemos e aspiremos, sem cessar,
as coisas do alto e para lá caminhemos, com as obras de nossa
vocação, para atrair muitos outros para o Céu” (SV VIII, 278279).
L.3: Não cremos numa figura do passado, que passou pela história, morreu e nos deixou uma bela herança. Depositamos
nossa fé no Cristo Ressuscitado, que nos mostra o quanto
Deus nos ama, que caminha conosco, convidando-nos a assumir seu projeto e a partilhar de sua opção pelo Reino, que nos
escuta e nos comunica sua vida, sua paz, sua alegria, que venceu a morte uma vez por todas, mora conosco e nos prepara
um lugar junto de si.
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2º MISTÉRIO
A Ascensão de Jesus
L.1: Do evangelho segundo Marcos:
“Depois de falar com os discípulos, o
Senhor Jesus foi levado ao céu e sentouse à direita de Deus. Os discípulos,
então, saíram e pregaram por toda
parte. O Senhor os ajudava e confirmava
sua palavra por meio dos sinais que a
acompanhavam” (Mc 16,19-20).
L.2: Tendo cumprido fielmente sua missão, Jesus volta para
juntodoPai.Assim,oRessuscitadoapontaparaodestinoúltimo
a que somos chamados. É o Céu nossa habitação definitiva.
O que aconteceu com Jesus, vencedor da morte, acontecerá
com todos aqueles que, impelidos pelo mesmo Espírito que o
animou, quiserem percorrer seu caminho de doação e serviço,
acompanhando seus passos no cumprimento da missão que
não tem fronteiras.
L.3: Vicente de Paulo não se cansa de transmitir aos seus
esta convicção pascal: somos continuadores da missão de
Jesus junto aos irmãos mais pobres, chamados a espalhar as
sementes do Reino que o Senhor depositou em nossas mãos.
Escrevendo, certa vez, a uma Filha da Caridade, recordou: “Ó
minha Irmã, quanto sereis consolada, na hora da morte, por
terdes consumado vossa vida pela mesma causa pela qual
Jesus Cristo deu a sua! Pela caridade, por Deus, pelos pobres.
Se conhecêsseis vossa felicidade, seríeis arrebatada de alegria,
pois, fazendo o que fazeis, cumpris a lei e os profetas, que nos
mandam amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso
próximo como a nós mesmos” (SV VII, 382).
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3º MISTÉRIO
A vinda do Espírito Santo
L.1: Do evangelho segundo João: “Quando
vier o Defensor que vos mandarei da parte
do Pai, o Espírito da Verdade, que procede
do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós
também dareis testemunho, porque estais
comigo desde o começo” (Jo 15,26-27).
L.2: O Espírito Santo nos introduz na comunhão da Trindade.
Nele e por ele, chegamos ao conhecimento de nosso valor e
dignidade, acolhemos o dom da filiação divina, somos recriados a partir de nosso íntimo e orientados na perspectiva da vocação a que somos chamados. Como protagonista da missão, é
o Espírito que leva a bom termo a obra que o Pai confiou a seu
Filho, prolongando a vida e a missão de Jesus no ser e no agir
de todos os que o amam e o seguem.
L.3: São Vicente não tinha dúvida: “Quando se diz que o espírito de Nosso Senhor está em tal pessoa ou em tais obras, como
se entende? É que se derramou sobre elas o mesmo Espírito
Santo? Sim, o Espírito Santo, enquanto sua pessoa se derrama
sobre os justos e habita pessoalmente neles. Quando se diz que
o Espírito Santo atua em uma pessoa, quer dizer que este Espírito, ao habitar nela, concede-lhe as mesmas inclinações e disposições que tinha Jesus Cristo na terra e que estas a impulsionam a fazer o mesmo, não digo com a mesma perfeição, mas
segundo a medida dos dons desse Divino Espírito” (SV XII, 108).
Assim, o Espírito desperta nossa criatividade na ação evangelizadora, fortalece-nos diante dos desafios e mobiliza nossas
energias em vista da construção de um mundo melhor.
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4º MISTÉRIO
A assunção de Maria
L.1: Do evangelho segundo Lucas:
“Feliz aquela que acreditou, porque
será cumprido o que o Senhor lhe prometeu” (Lc 1,45).
L.2: Concluída sua missão, Maria é
assumida por Deus na glória de seu
Filho Ressuscitado, de quem se fez discípula fiel e seguidora exemplar ao longo de toda a sua vida, como lembra
Vicente de Paulo: “Invoquemos a Santíssima Virgem, ela
que, melhor do que ninguém, penetrou no sentido das
máximas de seu Filho e as praticou” (SV XII, 129).
L.3: A Assunção da Mãe de Jesus diz respeito à grande
esperança que acalenta nossa vida de peregrinos a caminho da Pátria: Maria não vai sozinha para o seio da
Trindade. Ela leva consigo nossa humanidade, dá-nos a
garantia de que também nós, um dia, estaremos lá onde
ela já se encontra e de que nossas idas e vindas de amor
e serviço, de cansaços e dores, terminarão nessa grande
volta ao aconchego do Pai.
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5º MISTÉRIO
Maria é coroada rainha
L.1: Do evangelho segundo Lucas: “Então, Maria disse: ‘A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se
alegra em Deus, meu salvador, porque
olhou para a humildade de sua serva.
Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o TodoPoderoso fez grandes coisas em meu favor’” (Lc 1,46-49).
L.2: Maria manteve sempre aberto o espaço de sua liberdade para que nela o Senhor pudesse realizar seu projeto de
amor. Toda a sua vida transcorreu nessa busca constante da
vontade de Deus, cuja Palavra guardava em seu coração para
colocá-la em prática em seu dia a dia de mãe e discípula de
Jesus, em solidária comunhão com os seguidores de seu filho. É por tudo isso que a invocamos como nossa rainha e
nela contemplamos a perfeita realização do que, pela graça
de Deus, chegaremos a ser, se nos dispusermos a percorrer o
mesmo caminho: “Destes à Santíssima Virgem, Senhor, uma
abundante humildade. Por ela, nós vos pedimos, fazei-nos
participar dessa humildade” (SV IX, 68).
L.3: São Vicente convidava suas colaboradoras no serviço dos
pobres a se inspirarem no exemplo de Maria e a confiarem a
ela seus projetos e iniciativas para que tudo se encaminhasse
da melhor maneira possível para o louvor da glória de Deus
e para o bem dos pobres: “E como, invocando e escolhendo
a Mãe de Deus como patrona nas coisas importantes, não é
possível que tudo não corra bem e não redunde para a glória do bom Jesus, seu Filho, deveis tomá-la como patrona e
protetora da obra e implorar, com toda humildade, que vele
especialmente sobre vós” (SV XIV, 126).
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Anexos
Orações Marianas de inspiração vicentina
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I – Magnificat
(Lc 1,46-55)

A minha alma engrandece ao Senhor
e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador;
porque olhou para humildade de sua serva,
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita.
O Poderoso fez em mim maravilhas
e Santo é o seu nome!
Seu amor para sempre se estende
sobre aqueles que o temem;
manifestou o poder de seu braço,
dispersou os soberbos;
derrubou os poderosos de seus tronos
e elevou os humildes;
saciou de bens os famintos,
despediu os ricos sem nada.
Acolheu Israel, seu servidor,
fiel ao seu amor,
como havia prometido a nossos pais,
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
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II – Angelus
O anjo do Senhor anunciou a Maria
E ela concebeu do Espírito Santo
Ave Maria...
Eis aqui a serva do Senhor
Faça-se em mim segundo a vossa Palavra.
Ave Maria...
E o Verbo se fez carne
E habitou entre nós.
Ave Maria...
Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos
Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, a fim de
que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de
Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz
à glória da Ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
Amém.
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III – Regina Coeli
(Para o Tempo da Páscoa)

Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia!
Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia!
Ressuscitou como disse, aleluia!
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia!
Oremos
Ó Deus, que dignastes alegrar o mundo com a ressurreição
do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos
suplicamos, que, por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos
as alegrias da vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém
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IV – Consagração à Mãe de
Misericórdia
[Composta por São Vicente de Paulo para as Filhas da Caridade, a
pedido de Santa Luísa de Marillac (IX,623)]

Porque a Companhia da Caridade
foi fundada sob o estandarte de vossa proteção,
se tantas vezes vos chamamos nossa Mãe,
agora vos suplicamos que aceiteis a oferta
que vos fazemos desta Companhia em geral
e de cada uma em particular.
E, já que permitis que vos chamemos nossa Mãe
– e éreis realmente a Mãe de misericórdia,
de cujo canal procede toda misericórdia –
e obtivestes de Deus
a fundação desta Companhia,
aceitai tomá-la sob vossa proteção.
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V – Oblação à Virgem
(Santa Luísa de Marillac, 1626 – A.4)

Sou vossa, Santíssima Virgem,
para ser mais perfeitamente de Deus.
Se, pois, vos pertenço,
ensinai-me a imitar vossa santa vida,
mediante o cumprimento do que Deus pede de mim.
Com toda humildade, peço a vossa assistência,
a vós que conheceis minha fraqueza,
vede meu coração e dignai-vos realizar,
com vossas preces,
o que eu deixar de fazer
por minha incapacidade e negligência
e visto que foi de vosso querido Filho, meu Redentor,
que recebestes as heróicas virtudes
que praticastes na terra,
uni o espírito de minhas ações à sua santa presença,
para a glória de seu santo Amor.
Toda criatura honre vossas grandezas,
vos veja como meio seguro de ir a Deus,
vos ame de preferência a qualquer outra simples criatura
e cada uma vos renda a glória que mereceis
como filha bem amada do Pai,
mãe do Filho e digna esposa do Espírito Santo.
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VI – Santíssima Virgem
(Da Tradição Vicentina)

Santíssima Virgem,
eu creio e confesso
vossa santa e imaculada conceição,
pura e sem mancha.
Ó puríssima Virgem,
por vossa pureza virginal,
conceição imaculada
e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus,
alcançai-me de vosso amado Filho,
a humildade, a caridade,
grande pureza de coração, de corpo e espírito,
a perseverança na minha santa vocação,
o dom da oração,
uma santa vida e uma boa morte.
Amém.
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VII – Súplica a Nossa Senhora
(Da Novena de Nossa Senhora das Graças)

Nossa Senhora das Graças,
ouvi a prece que hoje vos fazemos.
Auxiliai-nos, socorrei-nos
em todas as nossas aflições e necessidades
e concedei-nos, hoje, a graça que vos pedimos (...).
Escolhida pelo vosso Divino Filho
para ser a nossa intercessora e protetora,
nós vos pedimos, ó Mãe das Graças,
que olheis para todos os vossos filhos e filhas,
em suas alegrias e tristezas,
em suas angústias e esperanças.
Olhai em especial para os vossos filhos e filhas
carentes de pão, de solidariedade e de conforto.
Olhai por nossas famílias, pelos jovens,
pelas crianças, pelos doentes.
Que todos vivam unidos numa só fé, na mesma esperança,
aprendendo a viver o Evangelho de Jesus Cristo,
no testemunho humilde do amor fraterno,
cada dia de nossas vidas. Amém.
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VIII – Mãe da Caridade e da Missão
(Irmã Lucie Rogé, F.C.)

Ó Maria,
tu que, forte na fé,
soubeste entender e discernir
os apelos do Espírito,
na hora de nossas dúvidas e hesitações,
roga por nós, Nossa Senhora do Bom Conselho.
Ó Maria,
para que sejamos fiéis e inventivos,
atentos às necessidades dos pobres,
prudentes e audaciosos em nossas respostas,
roga por nós, Nossa Senhora da Missão.
Ó Maria,
para que, movidos pela caridade,
sirvamos na humildade e na simplicidade,
roga por nós, ó Nossa Senhora, Serva do Senhor.
Ó Maria,
para que nossa vida de comunidade seja
firme na fé e no amor, profunda na oração,
fraterna na caridade, dinâmica para a missão,
roga por nós, ó Nossa Senhora de todas as graças.
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IX – Oração à Virgem da Medalha
Milagrosa
(Bem-aventurado João Paulo II, em visita à Capela da Medalha
Milagrosa. Paris, 1980)

Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
Eis a oração que inspiraste, ó Maria,
a Santa Catarina Labouré,
neste mesmo lugar, há 150 anos.
Essa invocação, desde então gravada na Medalha,
é agora usada e pronunciada por tantos fiéis no mundo
inteiro!
És bendita entre todas as mulheres!
Foste associada intimamente à obra de nossa Redenção,
associada à Cruz de nosso Salvador;
teu coração foi transpassado, ao lado do coração do teu
Filho.
E agora, na glória de Cristo,
não cessas de interceder por nós,
pobres pecadores.
Proteges a Igreja da qual és Mãe.
Velas sobre cada um de teus filhos.
Obténs de Deus, para nós,
todas essas graças simbolizadas pelos raios de luz
que se irradiam de tuas mãos abertas,
com a única condição de que ousemos pedi-las a ti,
que nos aproximemos de ti,
com confiança, com audácia,
com a simplicidade de uma criança.
É assim que, sem cessar,
nos conduzes a Teu Divino Filho.
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X – Nossa Senhora dos Cuidados
Humanos
(Dom Helder Câmara)

Mãe, me alegra tanto ver o globo em tuas mãos!
Mas é globo muito pequeno e temo que dentro dele
nossos grandes problemas, nossas grandes angústias
sofram muita redução.
Olho de novo e descubro: o globo pequeno
tem justamente a virtude de reduzir ao tamanho exato
os dramas que nos parecem imensos
e, no entanto, cabem e sobram na concha de tuas
mãos.
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XI – Oração à Imaculada Conceição
(Pe. Getúlio Mota Grossi, C.M.)

Humilde Virgem de Nazaré,
Nossa Senhora das Graças,
escolhida para ser a Imaculada Mãe de Deus,
aqui estamos reunidos, nós, o Povo de Deus,
a quem gerastes também no vosso puríssimo seio,
quando gerastes vosso Filho Jesus.
Estamos reunidos para louvar as grandezas,
as maravilhas que Deus fez em vós.
Imaculada Mãe do céu,
cujo nome aprendemos a balbuciar
nos joelhos de nossa mãe da terra,
a quem aprendemos a amar desde criança,
a quem aprendemos a rezar e invocar
desde os mais tenros anos de nossa vida,
ajudai-nos agora a chegar a vosso Filho Jesus,
nesta peregrinação da vida,
rezando a vós neste dia.
Ensinai-nos, vós que sois Mãe de Deus,
o segredo de gerar Cristo em nosso coração,
com aquela simplicidade que vos marcou
como humilde filha do vosso povo.
Dai que aprendamos a caminhada do Reino de Jesus,
vós que andastes pelos caminhos da Galiléia,
à procura do vosso Filho e dos vossos irmãos.
Dai que aprendamos de vós que ser cristãos
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é procurar a Cristo e o irmão,
na fidelidade de cada dia,
na dor, na alegria,
no compromisso radical de construir
a justiça e a fraternidade que nascem do amor,
sempre solidários com os pequenos,
com quem vos identificastes, vos misturastes,
com quem vos igualastes,
apesar da grandeza de vossa missão.
Fazei que vos honremos com os lábios,
com o coração, com a vida.
E levai-nos todos ao vosso Filho,
Jesus Cristo, vosso e nosso Deus. Amém.
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XII – Consagração a Nossa Senhora
da Medalha Milagrosa
(Da Novena de Nossa Senhora das Graças)

Ó Virgem Mãe de Deus, Maria Imaculada,
nós vos oferecemos e vos consagramos,
sob o título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma,
a nossa humilde e generosa luta
pela vida de todos e pela paz
e todos os nossos bens espirituais e materiais.
Fazei que esta Medalha
seja, para cada um de nós,
um sinal de vosso amor materno
e uma lembrança de nossos deveres
para com o vosso Filho.
Conservai-nos nesta graça
e dai-nos sempre a vossa proteção.
Assim seja.
Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós!
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