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14 de Março de 2012 

 
 

 

Com Leão Dehon, 
filhos Igreja e cidadãos do mundo 

 
 

Vigília de oração 
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Estes subsídios foram pensados para uma hora de oração diante do SS. Sacramento 
solenemente exposto, com a participação de leigos jovens e/ou menos jovens.  

Conforme as circunstâncias, podem ser utilizados na totalidade, ou omitindo uma ou mais 
leituras com o que lhes segue, mantendo sempre o evangelho com o que lhe segue. 

Pode fazer-se apenas a liturgia da Palavra. Nesse caso, omitindo o que se destina 
diretamente ao culto eucarístico, podem utilizar-se as três leituras, com o que lhes segue, ou 
apenas duas, ou até só o evangelho, com o que lhe segue. 
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INTRODUÇÃO 

 
“Já é tradição caraterizar o dia do aniversário do nascimento do P. Dehon como 

jornada das vocações dehonianas… Ao rezar pelas novas vocações dehonianas, 
peçamos também coragem para ultrapassar os nossos acanhados “nacionalismos” e os 
limites que nós próprios construímos, para partilharmos a nossa cultura e os nossos 
valores com outros, de modo a manifestar, com todas as nossas diferenças, que somos 
membros de uma só família e testemunhar a unidade na diversidade no caminho de 
Cristo.”  

(Da carta do Superior Geral e seu Conselho para o dia 14 de Março de 2012). 
 
 

 
I PARTE 

 
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E ORAÇÃO DE LOUVOR 

 
Cântico de exposição do SS. Sacramento 

 
Presidente: A eucaristia, centro e cume da vida cristã, une-nos a toda a Igreja na 

memória e na presença do seu Senhor, que nos reúne em comunidade, nos consagra a 
Deus e nos lança, incessantemente, pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. 
Aclamemos a Jesus Eucaristia, dizendo: 
 

Refrão: Glória a Vós, Senhor Jesus! 
 

(dois leitores) 

Jesus Eucaristia, Luz resplandecente, que ilumina todo o homem, sem a qual o mundo 
caminha nas trevas e no pecado, nos Vos aclamamos dizendo: R. 
 
Jesus Eucaristia, Dom maior do amor do Pai, presença do vosso Coração sempre 
ardente de amor pelos homens, com sede do nosso amor, nós Vos aclamamos dizendo: 
R. 

 
Jesus Eucaristia, Videira verdadeira, de quem somos ramos, sem Vós, não damos 
fruto, não temos amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, auto-domínio, não cooperamos na obra da redenção no coração do mundo, 
nos Vos louvamos: R. 

 
Jesus Eucaristia, Mestre divino, que continuais a chamar os que quereis para Vos 
seguirem mais de perto, também na nossa forma de vida religiosa dehoniana, nós Vos 
louvamos: R. 

 
Jesus Eucaristia, Rei e Senhor do universo, em quem o Pai pôs as suas complacências, 
e em cujas mãos colocou todo o poder e toda a majestade, nós Vos louvamos: R. 

Momentos de silêncio 
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II PARTE  

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 
 

I LEITURA 
 
Ao falar da futura Jerusalém, o profeta apresenta-nos a presença transparente 

de Deus no meio do seu povo. É o que indicam os termos luz, glória e nome. O próprio 
Deus será a atração de todos os povos, o farol que orienta o seu caminho para Ele. 
Mas Jerusalém reflete a luz de Deus e torna-se referência para quantos buscam o 
Senhor. 

 
Leitura do Livro de Isaías (60, 1-6) 

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a 
glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti 
levanta-Se o Senhor, e a sua glória te ilumina.  

As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao 
redor e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os teus filhos vão chegar de longe e 
as tuas filhas são trazidas nos braços.  

Quando o vires ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti 
afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma 
multidão de camelos, de dromedários de Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá; hão-de 
trazer ouro e incenso e proclamando as glórias do Senhor.  
 

Palavra do Senhor… 

Salmo responsorial - Salmo 96 (95), 1-2a.3b-4.7-8a. 
 
Refrão) Anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo, 
Cantai ao Senhor, terra inteira, 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. R. 
 
Anunciai dia a dia a sua salvação, 
Publicai entre as nações a sua glória, 
Em todos os povos as suas maravilhas. R. 
 
Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, 
Dai ao Senhor glória e poder, 
Dai ao Senhor a glória do seu nome. R. 
 

Oremos: 
 

Pai santo, que em Cristo luz do mundo, revelastes a todos os povos o mistério da 
salvação e, manifestando-O na nossa natureza mortal, nos renovastes com o esplendor 
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da sua imortalidade, fazei que, na nossa vida pessoal e comunitária, reflitamos a vossa 
luz para aqueles que vos procuram e chamais à salvação. Por Cristo, Senhor nosso. 
Ámen.  
 

Momentos silêncio. 
 
 

II LEITURA 
 

O nacionalismo religioso, mas também todo o nacionalismo exacerbado, são 
anticristãos. Na Igreja não pode haver “estrangeiros” nem “hóspedes”, porque todos 
são “concidadãos” da mesma “morada de Deus”. 
 

Leitura da Carta de S. Paulo aos Efésios (2, 19-22) 
 

Irmãos: Já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos 
santos e membros da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos Apóstolos e dos 
Profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus.  

É nele que toda a construção, bem ajustada, cresce para formar um templo santo, 
no Senhor. É nele que também vós sois integrados na construção, para formardes uma 
habitação de Deus, pelo Espírito. 
 

Palavra do Senhor… 
 

 
Salmo responsorial - Salmo 84(85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. cf. 9) 
 

Refrão) O Senhor anuncia a paz ao seu povo. 
 
Escutemos o que diz o Senhor: 
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
E a sua glória habitará na nossa terra. R. 
 
Encontraram-se a misericórdia e a justiça, 
Abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 
E a justiça descerá do Céu. R. 
 
O Senhor dará ainda o que é bom 
E a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça caminhará à sua frente 
E a paz seguirá os seus passos. R. 

 

Oremos 

Senhor Deus, que reunistes os mais diversos povos na confissão do vosso nome, 
derramai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que vivamos e trabalhemos em 
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comunhão, e o povo chamado ao vosso reino viva unido na fé e nas obras de caridade. 
Por Cristo, Senhor nosso. Ámen. 

 
EVANGELHO 
 
Jesus pede ao Pai pelos seus discípulos que permanecerão no mundo. Pede que 

se mantenham unidos e sejam santificados na Verdade. É arriscado viver, com sentido 
de transcendência, num mundo fechado em si mesmo e dominado pelo mal. Só unidos e 
santificados na verdade poderão realizar a missão que lhes confia. 
 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João (17, 
11b.17-19) 

 
Naquele tempo, Jesus erguendo os olhos ao céu, disse:  
“Tu que a mim te deste, guarda-os em ti, para serem um só, como Nós somos! 

Faz que eles sejam teus inteiramente, por meio da Verdade; a Verdade é a tua palavra.  
Assim como Tu me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo, e por 

eles totalmente me entrego, para que também eles fiquem a ser teus inteiramente, por 
meio da Verdade.  

 
Palavra da salvação. 
 
 Breve tempo de silêncio 
 

 
Ressonância ao Evangelho 
 

 Sint Unum 
 

 
 

(dois leitores) 
 

Pai, guarda os meus discípulos em ti, para serem um só, como Nós somos!  

 
Que eles sejam teus inteiramente, por meio da Verdade.  

 
Assim como Tu me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao mundo. 

 
Antífona: Sint unum! 
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Rogo-vos também por aqueles que hão-de crer em mim, por meio da   sua palavra. 
 

Que todos sejam um só, como Tu, ó Pai estás em mim e eu em Ti.  
 

Para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que Tu me enviaste.  

Antífona: Sint unum! 

Oremos: 
 

Senhor, nosso Deus, pelo poder do Espírito Santo, fazeis crescer em nós o vosso 
amor e a comunhão fraterna, de modo que as nossas comunidades apareçam mais 
claramente como sinal erguido no meio dos povos e a humanidade acredite n´Aquele 
que nos enviastes, Jesus Cristo Nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do 
Espírito Santo. Ámen. 

 

Momentos de silêncio e meditação 

 
Leitura de textos das Obras Espirituais do Venerável P. Dehon. 
 
(Vários leitores) 

O Coração de Jesus quer reinar nas almas pelo seu amor, mas também restabelecer no 
mundo o seu reino social.  
 
Os povos manifestam agora uma tendência para a paz universal; procuram um aumento 
de justiça e de caridade.  
 
Um dia compreenderão que somente Cristo e o seu divino Coração podem inspirar aos 
homens este espírito novo. (cf. OSP 3, ASC, p. 62). 
 

Antífona: Adveniat Regum tuum. 
 

 
 
Um dos frutos mais brilhantes do Pentecostes foi a caridade entre os discípulos do 
Salvador. A sua união edificava aqueles que a testemunhavam. 

  
Depois de ter instituído o sacramento do amor, pelo qual, de algum modo, todos 
formamos um só corpo com Ele, deu-nos, para uma aliança nova, um mandamento 
novo: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.  
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Antífona: Adveniat Regum tuum. 

 
E recomendava: “Amai-vos, como irmãos, como filhos da Igreja, como membros do 
mesmo corpo, do qual Eu sou Cabeça.  
 
Amai-vos como eu mesmo vos amei, até ao sacrifício de vós mesmos, até dardes a 
vossa vida para salvar a dos vossos irmãos.  

 
Assim reconhecerão que sois meus discípulos». (cf. OSP 3, ASC, p. 418). 
 

Antífona: Adveniat Regum tuum. 
 
O reino de Jesus não é deste mundo, porque vem de mais alto: tem a sua origem no céu, 
tira o seu direito do seio do Pai, donde procede o Verbo. 
 
A realeza de Jesus estende-se à imensidade do mundo. Envolve a terra inteira, de um 
polo ao outro, do nascente ao poente, atinge todos os homens e todas as nações. 
 
“Ide – diz o Senhor – fazei discípulos de todos os povos. Eu estarei convosco até ao fim 
dos tempos”. (cf. OSP 3, ASC, p. 38s.). 
 

Antífona: Adveniat Regum tuum. 
 

Tempo de silêncio e meditação 

 

Oração universal 

Presidente: 
 
Irmãos (e Irmãs), diante da Eucaristia, memorial do amor infinito de Jesus, que se 

entregou por nós como Cordeiro sem mancha, oremos ao Pai, que nos chama a ser 
filhos da Igreja e cidadãos do mundo, ao estilo do P. Dehon, dizendo: 

 
Refrão) Ouvi-nos, Senhor. 

 
Pela Igreja, nascida do Coração de Cristo, 
para que anuncie a todos os que a escutam que Deus é amor 
e permanece em quem O ama, oremos, irmãos. R. 
 
Pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que anunciem, com a palavra e com a vida,  
as insondáveis riquezas de Cristo, oremos, irmãos. R. 
 
Pelos responsáveis da justiça e da paz em todo o mundo, 
para que sejam servidores dos cidadãos, 
sobretudo dos mais fracos e oprimidos, oremos, irmãos. R. 
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Pela Congregação e por cada uma das nossas comunidades, 
para que, conduzidas pelo Espírito Santo, 
cresçam na caridade e na ajuda mútua, oremos, irmãos. R. 
 
Para que o Senhor da messe  
nos dê graça da perseverança no seu santo serviço 
e nos envie novas vocações 
dispostas a consagrar-se no nosso Instituto  
em favor do Reino, oremos, irmãos. R. 
 

 
Oremos:  

 
Senhor, derramai sobre nós a graça do Espírito Santo e fazei que, fiéis à união 

fraterna, à fracção do pão e às orações, demos testemunho de Vós e saibamos atrair 
novas vocações dispostas a perseguir o ideal da caridade perfeita e a trabalhar 
eficazmente pelo Reino do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus 
convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen.  

 
 

 
 

III PARTE 
 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 
 
 

Tantum ergo 
 
Bênção eucarística 
 
Cântico final. 


