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SERVIDORES

SEMANA DOS SEMINÁRIOS
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DA ALEGRIA
DO EVANGELHO

VIGÍLIA DE ORAÇÃO
ESQUEMA 2
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Acolhimento
(Admonição) Nesta Semana de Oração pelos Seminários, somos con-
vidados a entrar na alegria do Senhor, lembrando as palavras do Papa 
Francisco: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira da-
queles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele 
são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. 
Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria.” (EG,1) Ao rezarmos 
pelos nossos seminários e pelos seus alunos e formadores, recorde-
mos que o sacerdote é colaborador da nossa alegria na fé (Cf 2Cor 
1, 24). Acolhamos, de coração livre, a Palavra do Senhor. Com alegria 
fi quemos com Ele no silêncio. Escutemos o que nos diz ao coração e 
levemos connosco esta Alegria, comunicando-a com as nossas vidas.

Cân  co de entrada

Exposição do San  ssimo
“Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam 
e trabalham. [...] É preciso cul  var sempre um espaço interior que dê 
sen  do cristão ao compromisso e à ac  vidade. Sem momentos pro-
longados de adoração, de encontro orante com a Palavra, de diálogo 
sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de signifi cado, 
quebrantamo-nos com o cansaço e as difi culdades, e o ardor apaga-
-se.” EG, 262 No silêncio do coração adoremos o Senhor presente na 
Eucaris  a.

Cân  co (Exposição)
[silêncio]

“Na presença de Deus, numa leitura tranquila da Escritura, é bom per-
guntar-se, por exemplo: «Senhor, a mim que me diz este texto? Com 
esta mensagem, que quereis mudar na minha vida? Que é que me 
aborrece neste texto? Porque é que isto não me interessa?»; ou então: 
«De que gosto? Em que me es  mula esta Palavra? Que me atrai? E 
porque me atrai?». [...] Deus convida sempre a dar um passo mais, mas 
não exige uma resposta completa, se ainda não percorremos o cami-
nho que a torna possível. Apenas quer que olhemos com sinceridade 
a nossa vida e a apresentemos sem fi ngimento diante dos seus olhos, 
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Oração da Semana dos Seminários
Senhor, nosso Deus, nós Vos bendizemos,
porque nos chamastes a ser cristãos
e discípulos de Jesus Cristo, o único Mestre.
Nós Vos damos graças pelos pastores,
que nos conduzem às fontes da Palavra,
ao banquete da Eucaris  a
e aos caminhos da Reconciliação.
Nós Vos pedimos pela Igreja,
para que, testemunhando a alegria do Evangelho,
gere no seu seio santas vocações sacerdotais.
Por intercessão de Maria, 
nós vos pedimos pelos nossos Seminários, 
escola de cristãos, discípulos e pastores:
servidores da alegria do Evangelho.
Ámen.

Bênção do San  ssimo

Cân  co
Presidente: Oremos.
Fazei, Senhor, que o sacramento pelo qual nos renovais,
encha o nosso coração com a suavidade do vosso amor
e nos leve a desejar as riquezas do reino dos céus.
Por Nosso Senhor... Ámen.

Bênção

Reposição do San  ssimo

Cân  co
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[silêncio]

Cân  co

Preces
Presidente: Irmãos e irmãs, o ministério sacerdotal, na Igreja, está ao 
serviço da consumação do sacerdócio comum de todos nós, bap  za-
dos. Peçamos ao Senhor que leve à plenitude a alegria do nosso bap-
 smo, dizendo: 

Senhor, que a Vossa alegria viva em nós.
1. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para 

que no exercício do ministério saibam ser servidores da Alegria 
de Deus, procurando sempre colaborar para o crescimento da 
alegria da fé em todos, Oremos irmãos.

2. Por todos os seminaristas, para que o apelo que os levou a esta 
forma de vida cristã neles cresça e se alegrem em comunicar, na 
entrega das suas vidas, o Amor de Deus por nós, Oremos irmãos.

3. Pelas famílias cristãs, para que mantenham acesa a luz da fé em 
suas casas, abrindo aos seus fi lhos o caminho da verdadeira feli-
cidade que vem de Deus, Oremos irmãos.

4. Por todas as crianças e jovens, para que descubram a Jesus como 
o maior e único bem das suas vidas e cresçam à altura da sua 
dignidade humana, trabalhando com alegria e empenho na cons-
trução de um tempo justo e pacífi co, Oremos irmãos.

5. Pelas nossas comunidades cristãs, para que sejam lugares onde 
se celebra a alegria serena do Evangelho, abrindo a todas as pes-
soas espaços acolhedores de encontro e de felicidade, Oremos 
irmãos.

Presidente: Deus eterno e omnipotente, fonte de todos os dons, fazei 
dos nossos seminários escolas do Evangelho que irradiem para todas 
as comunidades a força da fé. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Presidente: Num só coração e numa só alma, ousamos dizer:
PAI NOSSO…
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que estejamos dispostos a con  nuar a crescer, e peçamos a Ele o que 
ainda não podemos conseguir.” (EG, 153)

Do Livro de Isaías
Como são belos sobre os montes
os pés do mensageiro que anuncia a paz,
que traz a boa nova, que proclama a salvação
e diz a Sião: «o teu Deus é Rei».
Eis o grito das tuas sen  nelas que levantam a voz.
Todas juntas soltam brados de alegria,
porque vêem com os próprios olhos
o Senhor que volta para Sião.
Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém,
porque o Senhor consola o seu povo,
resgata Jerusalém.
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações,
e todos os confi ns da terra verão a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor
Todos: Graças a Deus

SALMO RESPONSORIAL 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1)
Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
De  veram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da jus  ça,
os tribunais da casa de David.

Pedi a paz para Jerusalém:
«Vivam seguros quantos te amam. 
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Haja paz dentro dos teus muros,
tranquilidade em teus palácios».

Por amor de meus irmãos e amigos,
pedirei a paz para  .
Por amor da casa do Senhor,
pedirei para   todos os bens.

[silêncio]

“O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autên  ca de 
verdade e de beleza procura, por si mesma, a sua expansão; e qualquer 
pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade 
face às necessidades dos outros. E, uma vez comunicado, o bem cria 
raízes e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e 
em plenitude, não tem outro caminho senão reconhecer o outro e pro-
curar o seu bem. Assim, não nos deveriam surpreender frases de São 
Paulo como estas: «O amor de Cristo nos absorve completamente»; «ai 
de mim, se eu não evangelizar!».” (EG, 9)

[silêncio]

Cân  co “Aleluia”

Do Evangelho segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.
Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai
e permaneço no seu amor.
Disse-vos estas coisas,
para que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa.
É este o meu mandamento:
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.
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Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos.
Vós sois meus amigos, se fi zerdes o que Eu vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor;
mas chamo-vos amigos,
porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes;
fui Eu que vos escolhi e des  nei,
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
Ele vo-lo concederá.
O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra da salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

Homilia (Breve)

[silêncio]

Cân  co

“Colocados diante d’Ele com o coração aberto, deixando que Ele nos 
olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no 
dia em que Jesus Se fez presente e lhe disse: «Eu vi-te, quando estavas 
debaixo da fi gueira!». Como é doce permanecer diante dum crucifi xo 
ou de joelhos diante do San  ssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente 
para estar à frente dos seus olhos! Como nos faz bem deixar que Ele 
volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova! 
Sucede então que, em úl  ma análise, «o que nós vimos e ouvimos, isso 
anunciamos». A melhor mo  vação para se decidir a comunicar o Evan-
gelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com 
o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, 
volta a ca  var-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um es-
pírito contempla  vo, que nos permita redescobrir, cada dia, que somos 
depositários dum bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. 
Não há nada de melhor para transmi  r aos outros.” EG, 264
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