
Vida, Doçura e Esperança  

Vigília Convívio Fraterno – Páscoa – 08 a 11 de Abril de 2017 

 

Material Necessário 

 Crucifixo no centro da capela/espaço de oração 

 2 Cestos com papéis (folhas anexas) postos aos pés do Crucifixo 

 Canetas  

 

Vigília 

 Música – “Acolhe a Vida” - 31 

 

 Oração Inicial 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ámen.  

(Segue imediatamente a leitura, só depois dela o orientador da vigília faz o acolhimento) 

 

 Leitor 1 

Dos Sermões de Santo André de Creta, bispo 

“Vinde, subamos ao Monte das Oliveiras, ao encontro de Cristo que hoje regressa de Betânia e Se 

encaminha voluntariamente para a sua santa e venerável paixão, a fim de realizar o mistério da 

salvação dos homens.  

Caminha o Senhor livremente para Jerusalém, Ele que desceu do Céu por causa de nós, prostrados 

no abismo, a fim de nos elevar consigo, como diz a Escritura, acima de todos os Principados, 

Potestades, Virtudes e Dominações, acima de todo o nome conhecido neste mundo e no futuro.  

O Senhor não vem com glória, fausto ou pompa. Ele não gritará nem clamará, diz a Escritura, nem 

se ouvirá a sua voz; mas será manso e humilde, e entrará com aparência modesta e vestes de 

pobreza.  

Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão; imitemos aqueles que 

foram ao seu encontro: não para juncar o caminho com ramos de oliveira ou de palma, tapetes ou 

mantos, mas para nos prostrarmos a seus pés com humildade e retidão de espírito, para 

acolhermos o Verbo que vem até nós e recebermos aquele Deus que lugar algum pode conter.  

Alegra-Se Jesus Cristo porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade, e sobe, por 

assim dizer, sobre o crepúsculo da nossa ínfima pequenez; veio ao nosso encontro e conviveu 

connosco, fazendo-Se um de nós, para nos elevar e reconduzir a Si.  



Diz o salmo que Ele sobe ao mais alto dos Céus, isto é, para a excelsa glória da sua divindade, como 

primícias antecipadas da nossa condição futura; mas nem por isso abandona o género humano, 

porque o ama e quer elevar consigo a natureza humana, levantando-a do mais ínfimo da terra, de 

glória em glória, até a fazer participante da sua dignidade sublime.  

Portanto, em vez de túnicas ou ramos sem vida, em vez de arbustos que alegram os olhos por 

pouco tempo, mas depressa perdem a sua frescura, lancemo-nos a nós mesmos aos pés de Cristo, 

revestidos da sua graça, ou melhor, revestidos d’Ele mesmo, porque todos vós que recebestes o 

Baptismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo; sejamos como túnicas estendidas a seus pés.  

Éramos como escarlate por causa dos nossos pecados, mas pelo banho salutar do Baptismo 

tornámo-nos brancos como a lã, para oferecermos ao vencedor da morte não já ramos de palmeira 

mas os troféus da sua vitória.  

Agitando os ramos espirituais da alma, aclamemo-l’O todos os dias, juntamente com as crianças, 

dizendo estas santas palavras: Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel.” 

 

 Acolhimento 

Orientador da Vigília: Entrámos já na semana maior da nossa vida cristã. A semana na qual a 

Vida nos foi entregue. Procuremos ser dóceis à Palavra que iremos escutar, de modo que a 

Esperança que nos alimenta não acabe na Cruz, mas nela comece. 

Nesta semana vamos celebrar, uma vez mais, a morte de Jesus por ti. Esta semana e sempre, tu 

vales a vida de Cristo. Escusas de te esconder, Jesus não morreu apenas pelos Novos que estão a 

fazer Convívio Fraterno; morreu por cada um de nós. E a melhor maneira de rezares por eles, hoje, 

é aceitando que Jesus entregou a vida por ti e não apenas pelos outros. Jesus entregou-se pela vida 

que tu tens agora, não por aquela que gostarias de ter. Jesus entregou-se pela vida que os Novos 

têm agora, não por aquela que eles gostariam de ter. 

Sabemos, porém, que muitas vezes não queremos que Jesus nos resgate. O pecado torna-se mais 

confortável que o amor. Quando isso acontece ficamos estagnados na morte de Jesus sem olhar 

para a conclusão da história: Jesus Ressuscitou. 

 

Convidava-vos agora a irem buscar ao pé do crucifixo um papel que lá está. Esse papel tem uma 

pergunta escrita, respondam-na por escrito. Tirem também um papel dobrado que lá está no 

outro cesto. 

 

 Música – “Ninguém te ama como eu” - 121 

 

(Depois de todos terem escrito a resposta segue-se a leitura do Salmo 8. O Papel fica com cada um 

até ao fim da vigília) 

 



 Leitor 2 

Salmo 8 

2Ó SENHOR, nosso Deus, 

como é admirável o teu nome em toda a terra! 

Adorarei a tua majestade, mais alta que os céus. 

3Da boca das crianças e dos pequeninos 

fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos, 

para fazer calar os adversários rebeldes. 

4Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, 

a Lua e as estrelas que Tu criaste: 

5que é o homem para te lembrares dele, 

o filho do homem para com ele te preocupares? 

6Quase fizeste dele um ser divino; 

de glória e de honra o coroaste. 

7Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, 

tudo submeteste a seus pés: 

8rebanhos e gado, sem excepção, 

e até mesmo os animais bravios; 

9as aves do céu e os peixes do mar, 

tudo o que percorre os caminhos do oceano. 

10Ó SENHOR, nosso Deus, 

como é admirável o teu nome em toda a terra! 

 

 Música – “Glória a Ti, Senhor (Aclamação)” - 92 

 

 Leitor 3 

Jo 10, 7-18 

7Então, Jesus retomou a palavra: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. 

8Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes 

prestaram atenção. 9Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim estará salvo; há-de entrar e sair e 

achará pastagem. 10O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que 

tenham vida e a tenham em abundância.  

11Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12O mercenário, e o que não é 

pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge e o lobo 

arrebata-as e espanta-as, 13porque é mercenário e não lhe importam as ovelhas. 14Eu sou o bom 

pastor; conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, 15assim como o Pai me 

conhece e Eu conheço o Pai; e ofereço a minha vida pelas ovelhas.  



16Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também estas Eu preciso de as trazer e hão-

de ouvir a minha voz; e haverá um só rebanho e um só pastor. 17É por isto que meu Pai me tem 

amor: por Eu oferecer a minha vida, para a retomar depois. 18Ninguém ma tira, mas sou Eu que 

a ofereço livremente. Tenho poder de a oferecer e poder de a retomar. Tal é o encargo que 

recebi de meu Pai.»  

 

 Meditação/Homilia 

Chave de Meditação: Deus fez do homem quase um ser divino, e Deus fez o Seu Filho homem, 

para que pudéssemos chegar até Ele. 

Jesus entregou a sua vida LIVREMENTE, ninguém lha tirou, foi Ele que se quis entregar por ti. 

 

 Adoração à Cruz (20min.) 

Perante a Cruz, deixa que a frase que tiraste do cesto ecoe na tua alma. Não te preocupes em dizer 

mais nada; deixa que essa frase tome toda a tua vida. Repete-a incessantemente. Se precisares de 

acrescentar alguma coisa à lista das coisas que precisas que Jesus resgate, não hesites, escreve. 

 

 Música – “Vem Viver em Nós Senhor” - 183 

(Passados 7min30seg, lê-se o seguinte salmo) 

 

 Leitor 4 

Salmo 22 

2Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste, 

rejeitando o meu lamento, o meu grito de socorro? 

3Meu Deus, clamo por ti durante o dia e não me respondes; 

durante a noite, e não tenho sossego. 

4Tu, porém, és o Santo 

e habitas na glória de Israel. 

5Em ti confiaram os nossos pais; 

confiaram e Tu os libertaste. 

6A ti clamaram e foram salvos; 

confiaram em ti e não foram confundidos. 

7Eu, porém, sou um verme e não um homem, 

o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. 

8Todos os que me vêem escarnecem de mim; 

estendem os lábios e abanam a cabeça. 

9«Confiou no SENHOR, Ele que o livre; 



Ele que o salve, já que é seu amigo.» 

10Na verdade, Tu me tiraste do seio materno; 

puseste-me em segurança ao peito de minha mãe. 

11Pertenço-te desde o ventre materno; 

desde o seio de minha mãe, Tu és o meu Deus. 

12Não te afastes de mim, porque estou atribulado 

e não há quem me ajude. 

13Rodeiam-me touros em manada; 

cercam-me touros ferozes de Basan. 

14Abrem contra mim as suas fauces, 

como leão que despedaça e ruge. 

15Fui derramado como água; 

e todos os meus ossos se desconjuntaram; 

o meu coração tornou-se como cera 

e derreteu-se dentro do meu peito. 

16A minha garganta secou-se como barro cozido 

e a minha língua pegou-se-me ao céu da boca; 

reduziste-me ao pó da sepultura. 

17Estou rodeado por matilhas de cães, 

envolvido por um bando de malfeitores; 

trespassaram as minhas mãos e os meus pés: 

18posso contar todos os meus ossos. 

Eles olham para mim cheios de espanto! 

19Repartem entre si as minhas vestes 

e sorteiam a minha túnica. 

20Mas Tu, SENHOR, não te afastes de mim! 

És o meu auxílio: vem socorrer-me depressa! 

21Livra a minha alma da espada, 

e, das garras dos cães, a minha vida. 

22Salva-me da boca dos leões; 

livra-me dos chifres dos búfalos. 

23Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos 

e te louvarei no meio da assembleia. 

24Vós, que temeis o SENHOR, louvai-o! 



Glorificai-o, descendentes de Jacob! 

Reverenciai-o, descendentes de Israel! 

25Pois Ele não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, 

nem desviou dele a sua face; 

mas ouviu-o, quando lhe pediu socorro. 

26De ti vem o meu louvor na grande assembleia; 

cumprirei os meus votos na presença dos teus fiéis. 

27Os pobres comerão e serão saciados; 

louvarão o SENHOR, os que o procuram. 

«Vivam para sempre os vossos corações.» 

28Hão-de lembrar-se do SENHOR e voltar-se para Ele 

todos os confins da terra; 

hão-de prostrar-se diante dele 

todos os povos e nações, 

29porque ao SENHOR pertence a realeza. 

Ele domina sobre todas as nações. 

30Diante dele hão-de prostrar-se todos os grandes da terra; 

diante dele hão-de inclinar-se todos os que descem ao pó 

e assim deixam de viver. 

31Uma nova geração o servirá 

e narrará aos vindouros as maravilhas do Senhor; 

32ao povo que vai nascer dará a conhecer a sua justiça, 

contará o que Ele fez. 

 

(Passados 7min30seg, toca-se a segunda música) 

 

 Música – “Porque toda a vida vem de ti” - 140 

 

 Preces  

A tua partilha pode ajudar o outro a rezar, neste momento convido-vos a pôr em comum os 

pedidos que diante da cruz querem fazer. Não nos esqueçamos de pedir pelos Novos, mas também 

pelo Santo Padre, pelo nosso Bispo, por todos os padres da diocese e em especial pelos jovens da 

nossa diocese para que se deixem atrair pela Vida de Jesus entregue na Cruz. Respondemos às 

preces dizendo: Ouvi-nos Senhor. 

 

Preces 

 



Por todas estas intenções que se transformaram em palavras e por todas as que ficaram no 

pensamento, oremos ao Senhor com a Oração que Ele próprio nos ensinou: 

 

Pai Nosso 

 

 Reflexão Final 

A lista das coisas que precisam de ser resgatadas em ti acompanhar-te-á quer queiras quer não, 

mais vale aceitá-las. Depois de aceitá-las guarda a lista, não a percas e ao longo desta Semana 

MAIOR da vida cristã deixa que Jesus as vá resgatando. Foi por coisas como essas que Jesus se 

entregou LIVREMENTE. 

  

 Consagração a Nossa Senhora 

Sozinho é difícil viver esta semana, aprendamos, então, com Maria que é Vida, Doçura e 

Esperança, a estar junto do seu Filho na Cruz. 

 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia 

vida, doçura e esperança nossa, salve. 

A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva, 

a vós suspiramos, gemendo e chorando, 

neste vale de lágrimas. 

Eia, pois, advogada nossa, 

esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. 

E depois deste desterro, 

nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. 

Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 

para que sejamos dignos das promessas de Cristo.  

Amen 

 

 Música – “Fé a Arder” - 88 
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Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 

 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
  

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 

 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 

 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 
 

Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim porque sou pecador. 


