Vigília de Oração pelos seminários 2018

Formar discípulos missionários
[Os cânticos são uma mera sugestão, por isso, devem ser adaptados às circunstâncias de cada
comunidade. Esta proposta considera sobretudo uma assembleia jovem: grupos de jovens, grupos
de catequeses, grupos de escuteiros, grupos de universitários…]

Cântico: Missão – Senhor toma a minha vida…
Em nome do Pai…
Palavras iniciais:
Nesta Semana de Oração pelos Seminários, somos convidados a entrar na intimidade com o
Senhor. Uma intimidade que forma e conduz à missão. Ao rezarmos pelos nossos seminários, pelos
seus alunos, formadores e colaboradores, recordemos que o presbítero cumpre o mandato de estar
ao serviço.
Confiemos a Deus, nesta hora, todas as ações pastorais que serão levadas a cabo nestes dias em
todas as nossas paróquias e dioceses. Celebremos a vocação dos que já disseram sim e de tantos
que procuram um sentido mais profundo para a sua existência.
Nesta vigília unimo‐nos à proposta dos Bispos portugueses de celebrar um Ano Missionário de
outubro de 2018 a outubro de 2019 (cf Nota Pastoral de CEP 20 maio de 2018, nº 1), reconhecendo
que a missão é a consequência natural e espontânea de quem escuta o chamamento de Deus.
Acolhamos a Palavra do Senhor e permaneçamos n’Ele.
Palavra de Deus
EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos (Mc 10,46‐52)
46

Chegaram a Jericó. Quando ia a sair de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, um mendigo
cego, Bartimeu, o filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. 47E ouvindo dizer que se tratava de
Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: «Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim!» 48Muitos
repreendiam‐no para o fazer calar, mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem misericórdia de
mim!» 49Jesus parou e disse: «Chamai‐o.» Chamaram o cego, dizendo‐lhe: «Coragem, levanta‐te que Ele
chama‐te.» 50E ele, atirando fora a capa, deu um salto e veio ter com Jesus. 51Jesus perguntou‐lhe: «Que
queres que te faça?» «Mestre, que eu veja!» ‐ respondeu o cego. 52*Jesus disse‐lhe: «Vai, a tua fé te salvou!»
E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.

Palavra da Salvação
Silêncio

Reflexão
“Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco tem convidado todo o cristão, em qualquer
lugar e situação, a renovar o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, a tomar a decisão de se deixar
encontrar por Ele e a procurá‐l’O dia‐a‐dia, sem cessar” (Nota Pastoral de CEP 20 maio de 2018, nº
2).
Neste sentido, o texto que acabámos de escutar fala de um ‘mendigo cego’ que não desiste de
chamar por Jesus. Um homem à beira do caminho que quer ser curado. Este desejo é determinante
para estar atento e para estar desperto… à passagem de Deus.
Quantas vezes não damos conta da sua presença? Quantas vezes deixámos de desejar o encontro
com ele? Preferimos continuar nas nossas cegueiras, nos nossos comodismos, nas nossas
seguranças e nas nossas rotinas. Queremos arriscar um ‘sim’ mas falta‐nos a coragem.
Este ‘mendigo cego’ não desistiu. Este homem mesmo à beira do caminho, mesmo cego... gritou
por Jesus. E Jesus ouviu‐o. Jesus ouve sempre o nosso clamor e o clamor de todos os que esperam
n’Ele. Jesus escutou o desejo, percebeu a sua vontade mais funda, ouviu o seu clamor mais
profundo.
Na verdade Jesus passa sempre pela nossa vida, Jesus passa frequentemente pela nossa história...
Uma e outra vez. Um Deus que atravessa ‘assim’ as nossas estradas é um Deus capaz de atravessar
a nossa vida… para a transformar.
Entretanto, diz o texto, que os discípulos e a multidão insistiam para que o cego se calasse. Que
estranho! Quantas coisas e pessoas nos afastam de Deus? Quantos ‘obstáculos’ nos impedem de
responder positivamente? Medos, inseguranças, ‘vozes’ próximas, pessoas amigas, laços que nos
prendem e nos impedem de caminhar.
Mas Jesus para e diz aos discípulos: «chamai‐o». Interessante! Jesus convoca o grupo a ser
instrumento do seu chamamento. Tal como hoje Jesus convoca toda a comunidade a chamar. É na
comunidade que nascem as vocações, é na comunidade que a vocação se descobre missão.
O encontro pessoal com Cristo é mediado pela comunidade que é, toda ela, missionária. Com
efeito, toda a comunidade é responsável pelo chamamento. Uma Igreja em ‘saída’ é, por isso, uma
comunidade consciente da sua missão.
Na verdade a vocação não é nem pode ser apenas uma decisão pessoal, não pode ser um gosto, um
‘ter jeito para’… A vocação é uma entrega, um serviço, um dar‐se… que enriquece a comunidade e a
sociedade.
Entretanto, percebendo melhor o mandato de Cristo foram os próprios discípulos a dizer ‘coragem,
vai ter com Jesus’. Quem antes dizia ‘cala‐te’, agora diz ‘coragem’. Ou seja, a própria comunidade
foi curada da sua ‘cegueira’, dos seus pre‐conceitos, dos seus ‘modelos’.

Ele – diz o texto – ‘atirando fora a capa, deu um salto’ e foi ter com Jesus. A capa representava tudo
o que tinha, as suas proteções e as suas seguranças… mas ele deixou tudo para ir ter com o Mestre.
Vai e pede‐lhe que o cure das suas cegueiras que o ‘deixam à beira do caminho a mendigar’.
E Jesus cura‐o dizendo ‘vai, a tua fé te salvou’. E ele, ‘logo que recuperou a vista’, ‘seguiu Jesus pelo
caminho’ – tornou‐se discípulo. Colocou‐se a caminho com os discípulos.
Que cada um de nós peça a graça de ser curado das suas cegueiras para poder ser mais Seu
discípulo. Que cada jovem que sinta o ‘apelo’ do Senhor possa ganhar coragem para ‘arriscar’ um
sim.
Silêncio
Cântico
Nada te turbe, nada te espante,
quem a Deus tem, nada lhe falta
Nada te turbe, nada te espante, só Deus Basta.
Exposição do Santíssimo
Ir buscar o SS.mo e fazer a Exposição

Invocações
Graças e louvores se dêem a todo o momento… (3x)
Cântico: Permanece junto de mim, ora e vigia, ora e vigia
Grande Silêncio – 10’
Cântico: Deus continua a chamar…
Partilhas 15’ (3/4 – partilhas e refrão)
Oração
«Ó Senhor, dá‐me a tua luz para que veja o teu amor. Dá‐me um coração para amar‐te, dá‐me
olhos para ver‐te, dá‐me ouvidos para escutar a tua voz, dá‐me lábios para falar de ti, dá‐me o
gosto de saborear‐te, dá‐me o olfato para cheirar o teu perfume, dá‐me mãos para tocar‐te e pés
para seguir‐te.»
[Bispo Tichon 1783 ‐ retratado na célebre figura do monge Zósima, de “Os irmãos Karamazov” de
Dostoievsky]
Preces:
Senhor, nesta vigília, dirigimos o nosso olhar para Ti e pedimos que acolhas as nossas preces:

1. Nesta semana de oração pelos seminários queremos pedir‐Te Senhor que mais jovens
experimentem o Teu amor e se deixem seduzir por ti.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
2. Pelas famílias para que, à luz do Teu evangelho, renovem cada dia o compromisso de serem
berço da vocação.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
3. Pelos jovens que se estão em discernimento vocacional para que encontrem sempre pessoas que
os acompanhem na descoberta sua própria vocação.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
4. Pedimos‐Te Senhor que continues a enriquecer a nossa Diocese com vocações sacerdotais e de
consagração ao serviço da comunidade.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
5. Pedimos‐te Senhor especialmente pelos nossos seminaristas e pré‐seminaristas para que sejam
fiéis ao chamamento e respondam quotidianamente com entusiasmo.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
6. Para que as nossas comunidades sintam, no contexto do Sínodos dos Bispos dedicado aos jovens
e ao discernimento, o apelo a desafiar e acompanhar os jovens na descoberta da sua vocação.
Todos: Eis‐me aqui Senhor
Senhor, acolhe estas e tantas intenções que ficam no silêncio do nosso coração, Tu que és Deus
com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Invocações
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo‐vos… (3x)
Reposição do SSmo
Oração pelos seminários
Deus trindade,
sabes o quanto somos mendigos de Ti.
À beira do caminho procuramos a luz
que dá mais sentido aos nossos dias
e cura todas as nossas cegueiras.

Tu passas sempre pela nossa vida
e acendes em cada um de nós
o desejo de sermos Teus discípulos.
Na Tua estrada queremos ser formados.
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos,
Ser instrumentos da Tua graça.
Juntos no caminho,
queremos ser comunidade
enviada em missão
Rezamos por todos os que arriscam seguir‐Te,
especialmente os seminaristas e pré‐seminaristas.
Rezamos ainda por todos aqueles
que se entregam totalmente a Ti
e colocam a sua vida nas tuas mãos
Pedimos‐Te que continues
a despertar os corações adormecidos
para que mais jovens das nossas comunidades
aceitem o desafio de Te seguir.

Pai‐Nosso
Palavras finais ‐
Bênção e Cântico final: Dar mais

