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VIGÍLIA DE ORAÇÃO COM ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Invocação Inicial
V. Deus, vinde em nosso auxílio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amen. (Aleluia).
Hino
Como o pastor ama o seu rebanho, assim nos ama o Senhor,
Em verdes prados nos apascenta,
Neles nos faz repousar,
Neles nos faz repousar.
Salmodia
Ant. 1 Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.
Salmo 15 (16)
Defendei-me, Senhor, Vós sois o meu refúgio.
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus, sois o meu único bem.
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
Bendigo o Senhor por me ter aconselhado,
até de noite me inspira interiormente.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
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Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso iel sofrer a corrupção.
Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
alegria plena em vossa presença,
delícias eternas
à vossa direita.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.
Ant. Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida.

Ant. 2 Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente.
Salmo 88 (89), 2-22.25
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor
e para sempre proclamarei a sua idelidade.
Vós dissestes: «A bondade está estabelecida para sempre»,
no céu permanece irme a vossa idelidade.
«Concluí uma aliança com o meu eleito,
iz um juramento a David meu servo:
Conservarei a tua descendência para sempre,
estabelecerei o teu trono por todas as gerações».
Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas
e a assembleia dos santos a vossa idelidade.
Quem sobre os céus se pode comparar ao Senhor?
Quem entre os ilhos de Deus será igual ao Senhor?
Deus é terrível no conselho dos santos,
maior e mais terrível que todos os que O rodeiam.
Senhor Deus dos Exércitos, quem como Vós?
Sois poderoso, Senhor, e cheio de idelidade.
Vós dominais a soberba do mar,
reprimis a fúria das ondas.
Esmagastes Raab, ferindo-o de morte,
dispersastes os inimigos com o poder do vosso braço.
A Vós pertencem os céus, a Vós a terra,
Vós formastes o mundo e tudo o que ele contém.
Vós criastes o norte e o sul,
o Tabor e o Hermon aclamam o vosso nome.
Poderoso é o vosso braço, robusta a vossa mão,
excelsa a vossa direita.
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A justiça e o direito são a base do vosso trono,
a bondade e a idelidade caminham à vossa frente.
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos
e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto.
Todos os dias aclama o vosso nome
e se gloria com a vossa justiça.
Vós sois o esplendor da sua força,
com o vosso favor se exalta a nossa valentia.
Do Senhor é o nosso escudo
e do Santo de Israel o nosso rei.
Falastes outrora em visão aos iéis, e dissestes:
«Impus a coroa a um herói, †
exaltei um eleito de entre o meu povo.
Encontrei a David, meu servo,
ungi-o com óleo santo.
Estarei sempre a seu lado
e com a minha força o sustentarei.
A minha idelidade e bondade estarão com ele,
pelo meu nome será irmado o meu poder.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.
Ant. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente.
Ant. 3 Bendito seja Deus que nos escolheu em Cristo, bendito seja Deus.
Efésios l, 3-10
Bendito seja Deus,
Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que do alto do Céu nos abençoou,
com todas as bênçãos espirituais em Cristo.
Ele nos escolheu, antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis, †
em caridade, na sua presença.
Ele nos predestinou, de sua livre vontade,
para sermos seus ilhos adoptivos, por Jesus Cristo,
para que fosse enaltecida a glória da sua graça,
com a qual nos favoreceu em seu amado Filho;
n’Ele temos a redenção, pelo seu Sangue,
a remissão dos nossos pecados;
segundo a riqueza da sua graça,
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que Ele nos concedeu em abundância,
com plena sabedoria e inteligência,
deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade:
segundo o beneplácito que n’Ele de antemão estabelecera,
para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo,
tudo o que há nos céus e na terra.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo,
como era no princípio,
agora e sempre. Amen.
Ant. Bendito seja Deus que nos escolheu em Cristo, bendito seja Deus.

Oração
Senhor Deus, que na vossa benigna providência quisestes colocar pastores à frente do vosso povo,
derramai na Igreja o espírito de piedade e de fortaleza que suscite nela dignos ministros do altar e os
tome fortes e humildes mensageiros do Evangelho. Por Nosso Senhor.

Leitura I

Is 52,7-10

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 sentinelas 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 conins da terra
verão a salvação do nosso Deus.
Palavra do Senhor.

Cântico responsorial

Salmo 18A (19); refrão: Is 52, 7

Refrão Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz,
que traz a boa nova e proclama a salvação.
Os céus proclamam a glória de Deus
e o irmamento anuncia a obra das suas mãos.
O dia transmite ao outro esta mensagem
e a noite a dá a conhecer à outra noite.
Não são palavras nem linguagem
cujo sentido se não perceba.
O seu eco ressoou por toda a terra
e a sua notícia até aos conins do mundo.
Aí levantou uma tenda para o sol,
donde sai como esposo de seu tálamo, †
a percorrer alegremente o seu caminho.
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Parte dum extremo do céu
e no outro termina o seu curso: †
nada escapa ao seu calor.

Leitura II
Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos

Rom 10, 9-18

Irmãos: Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e se acreditares em teu coração que Deus O
ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com o coração se acredita para obter a justiça e com a boca se
professa a fé para alcançar a salvação. Na verdade, a Escritura diz: «Todo aquele que acreditar no Senhor
não será confundido». Não há diferença entre judeu e grego: todos têm o mesmo Senhor, rico para com
todos os que O invocam. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como
hão-de invocar Aquele em quem não acreditam? E como hão-de acreditar n’Aquele de quem não ouviram
falar? E como hão-de ouvir falar, se não houver quem lhes pregue? E como hão-de pregar, se não forem
enviados? Está escrito: «Como são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho!». Mas nem todos
obedecem ao Evangelho, como Isaías diz: «Senhor, quem acreditou na nossa pregação?». A fé, portanto,
vem da pregação e a pregação é o anúncio da palavra de Cristo. Mas pergunto: Não a teriam ouvido? Ao
contrário, como diz a Escritura: «A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até aos conins do
mundo».
Palavra do Senhor.
Aclamação do Evangelho
Aleluia
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração

Mt 11, 29a

Evangelho
Mt 11, 25-30
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste
estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque
assim foi do teu agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e
ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a Mim, todos os
que andais cansados e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é
suave e a minha carga é leve».
Palavra da salvação.
Homilia

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Cântico
Bendito sejas, Senhor: és o Pão que nos sacia!
Nós Te adoramos, Jesus, nós Te adoramos na divina Eucaristia.
Silêncio
Leitura
Jo 17, la.6-11.13-21.24-26
Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse: «Pai, manifestei o teu nome aos homens que
do mundo Me deste. Eram teus e Tu mos deste e eles guardam a tua palavra. Agora sabem que tudo
quanto Me deste vem de Ti, porque lhes comuniquei as palavras que Me coniaste e eles receberam-nas:
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reconheceram verdadeiramente que saí de Ti e acreditaram que Me enviaste. É por eles que Eu rogo; não
pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é
meu; e neles sou gloriicado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto Eu vou para
Ti. Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste, para que sejam um, como Nós. Agora vou
para Ti; e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Deilhes a tua palavra e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, como Eu não sou do mundo. Não peço
que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como Eu não sou do mundo.
Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu
os enviei ao mundo. Eu consagro-Me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Pai,
não peço somente por eles, mas também por aqueles que vão acreditar em Mim por meio da sua palavra,
para que eles sejam todos um, como Tu, Pai, o és em Mim e Eu em Ti, para que também eles sejam um
em Nós e o mundo acredite que Tu Me enviaste. Pai, quero que onde Eu estou, também estejam comigo
os que Me deste, para que vejam a minha glória, a glória que Me deste, por Me teres amado antes da
criação do mundo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas Eu conheci-Te e estes reconheceram que Tu
Me enviaste. Dei-lhes a conhecer o teu nome e dá-lo-ei a conhecer, para que o amor com que Me amaste
esteja neles e Eu esteja neles».
Silêncio
Cântico
Eu quero, ó Pai, que estejam sempre comigo aqueles que Me deste,
para que vejam a minha glória. Aleluia.
Silêncio
Leitura
Da Exortação Apostólica do Papa Francisco Evangelii Gaudium (259.264)
Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que se abrem sem medo à acção do Espírito
Santo. No Pentecostes, o Espírito faz os Apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores
das maravilhas de Deus, que cada um começa a entender na própria língua. Além disso, o Espírito Santo
infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho com ousadia (parresia), em voz alta e em todo o
tempo e lugar, mesmo contra corrente. Invoquemo-Lo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual toda a
acção corre o risco de icar vã e o anúncio, no im de contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores
que anunciem a Boa Nova, não só com palavras mas sobretudo com uma vida transigurada pela presença
de Deus. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de
sermos salvos por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse
a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tomar conhecida, que amor seria? Se não
sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para Lhe pedir que
volte a cativar-nos. Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração
frio e sacuda a nossa vida tíbia e supericial. 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 igueira!». Como é doce permanecer diante
dum cruciixo ou de joelhos diante do Santíssimo 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 última análise, «o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos».
A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho 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
cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo, 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 transmitir aos outros.
Silêncio
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Cântico
Salmo 95 (96). 1-3
Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor.
Silêncio
Oração Universal
Elevemos o nosso coração ao Pai do Céu, de quem nos vem todo o dom perfeito, digamos de coração
sincero:
Kyrie, Kyrie eleison.
Fortalecei o Nosso Papa Francisco, na sua missão de Pastor universal,
para que conduza a vossa Igreja pelos caminhos da santidade, da unidade e da paz.
Concedei a vossa graça ao nosso Patriarca Manuel e aos Bispos, seus auxiliares,
para que conduzam o vosso povo nos caminhos do vosso amor.
Fortalecei a Igreja de Lisboa, em caminho sinodal,
para que nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o Reino.
Enviai operários para a vossa messe,
para que o vosso nome seja gloriicado em todo o universo.
Concedei-nos a abundância do vosso Espírito Santo
para podermos comunicar a todos, sobretudo aos que mais sofrem, a alegria do Evangelho.
Cântico
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antíquum documéntum
novo cedat rítui;
praestet ides suppleméntum
sénsuum deféctui.
Genitóri Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quóque
sit e benedíctio;
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.
Oração
Oremos.
Faz-se uma breve pausa em silêncio; depois, o ministro continua:
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento
nos deixastes o memorial da vossa paixão,
concedei-nos a graça
de venerar de tal modo
os mistérios do vosso Corpo e Sangue,
que sintamos continuamente
os frutos da vossa redenção.
Vós que sois Deus com o Pai
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na unidade do Espírito Santo.
Todos respondem:
Amen.
Bênção do Santíssimo Sacramento
Aclamações
Bendito seja Deus.
Bendito o seu santo Nome.
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito o Nome de Jesus. Bendito o seu Sacratíssimo Coração.
Bendito o seu Preciosíssimo Sangue.
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar.
Bendito o Espírito Santo Paráclito.
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima.
Bendita a sua santa e Imaculada Conceição.
Bendita a sua gloriosa Assunção.
Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito São José, seu castíssimo Esposo.
Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.
Cântico mariano
O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador
em Deus, meu Salvador.
Despedida
Cântico Final
Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova
Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova.
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VIGÍLIA DE ORAÇÃO SEM ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Invocação Inicial
V. Deus, vinde em nosso auxílio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amen. (Aleluia).

Hino
Vinde, Espírito Santo,
Com o Pai e o Filho,
Penetrar nossa mente,
Encher o coração.
A alma e os sentidos
Tudo proclame o amor
Que no peito acendestes
Para que outros inlame.
Pai de bondade, ouvi-nos,
Por Jesus vosso Filho
Que com o Espírito vive
Por séculos sem im.
ou
Vinde, Espírito divino, / Celeste consolador,
E realizai nas almas / As obras do vosso amor.
Vinde, Espírito divino, vinde, Espírito divino,
vinde ao nosso coração.
Vinde, Espírito divino, / Com o dom da sapiência,
Ensinar a distinguir / A verdade da aparência
Vinde, Espírito divino, / Com o dom da fortaleza
Fazer crescer nossa fé / Com invencível irmeza.
Vinde, Espírito divino, / Vinde ao nosso coração,
A mostrar-nos o caminho / Que conduz à salvação.
Dai certeza aos nossos passos, / Luz aos nossos pensamentos,
Para que sejam conformes / Com os vossos mandamentos.
Para que todos unidos / No fogo da caridade
Sejamos irmãos agora / E por toda a eternidade.
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Salmodia
Ant. 1 A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.
Salmo 118 (119), 105-112
A vossa palavra é farol para os meus passos *
e luz para os meus caminhos.
Jurei e estou decidido *
a guardar os vossos justos juízos.
Estou em grande alição, Senhor, *
fazei-me viver, segundo a vossa palavra.
Senhor, aceitai os louvores da minha boca *
e dai-me a conhecer os vossos justos juízos.
A minha vida anda em constante perigo, *
mas nunca me esqueço da vossa lei.
Embora os pecadores me armem um laço, *
nunca me afasto dos vossos preceitos.
As vossas ordens são minha herança eterna, *
são elas que dão alegria ao meu coração.
Habituei o meu coração a cumprir os vossos decretos, *
até ao im e para todo o sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
como era no princípio agora e sempre. Amen.
Ant. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Ant. 2 Saboreai e vede como o Senhor é bom.
Salmo 33 (34)
A toda a hora bendirei o Senhor, *
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor: *
ouçam e alegrem-se os humildes.
Enaltecei comigo ao Senhor *
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, *
libertou-me de toda a ansiedade.
Voltai-vos para Ele e icareis radiantes, *
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, *
salvou-o de todas as angústias.
O Anjo do Senhor protege os que O temem *
e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom: *
feliz o homem que n’Ele se refugia.
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Temei o Senhor, vós os seus iéis, *
porque nada falta aos que O temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome. *
aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
Vinde, ilhos, escutai-me: *
vou ensinar-vos o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida, *
que deseja longos dias de felicidade?
Guarda do mal a tua língua *
e da mentira os teus lábios.
Evita o mal e faz o bem, *
procura a paz e segue os seus passos.
Os olhos do Senhor estão voltados para os justos *
e os ouvidos atentos aos seus rogos.
A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, *
para apagar da terra a sua memória.
Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, *
livrou-os de todas as suas angústias.
O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado *
e salva os de ânimo abatido.
Muitas são as tribulações do justo, *
mas de todas elas o livra o Senhor.
Guarda todos os seus ossos, *
nem um só será quebrado.
A maldade leva o ímpio à morte, *
os inimigos do justo serão castigados.
O Senhor defende a vida dos seus servos, *
não serão castigados os que n’Ele se refugiam.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
como era no princípio agora e sempre. Amen.
Ant. Saboreai e vede como o Senhor é bom.

Ant. 3 A minha boca proclamará a vossa salvação.
Salmo 70 (71), 1-2.5-6.8.15-17.19.22-24a
Em Vós, Senhor, me refugio,
jamais serei confundido.
Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me,
prestai ouvidos e libertai-me.
Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
a minha coniança desde a juventude.
Desde o nascimento Vós me sustentais,
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desde o seio materno sois o meu protector:
em Vós está sempre a minha esperança.
A minha boca está cheia do vosso louvor,
cantando continuamente a vossa glória.
A minha boca proclamará a vossa justiça,
dia após dia a vossa ininita salvação.
Meu Deus, hei-de narrar os vossos feitos grandiosos,
recordarei, Senhor, a vossa justiça sem igual.
Desde a juventude, ó Deus, Vós me ensinastes
e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios.
Meu Deus, a vossa justiça
eleva-se ao mais alto dos céus.
Vós izestes tão grandes coisas:
quem como vós, meu Deus?
Eu louvarei com a harpa a vossa idelidade,
Cantar-Vos-ei ao som da cítara, ó Santo de Israel.
Ao cantar-vos, os meus lábios exultarão de alegria
e também minha alma que resgatastes.
Até minha língua, dia após dia,
celebrará a vossa justiça.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
como era no princípio agora e sempre. Amen.
Ant. A minha boca proclamará a vossa salvação.

Versículo
V. A manifestação das vossas palavras ilumina
R. E dá sabedoria aos simples.
Leitura I
Leitura da Profecia de Sofonias

Sof. 3, 14-20

Rejubila, ilha de Sião, solta gritos de alegria, povo de Israel!
Alegra-te e exulta com todo o coração, ilha de Jerusalém!
O Senhor revogou as sentenças contra ti,
e afastou o teu inimigo.
O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti.
Não temerás mais a desgraça.
Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém:
«Não temas, Sião! Não se enfraqueçam as tuas mãos!
O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como poderoso salvador!
Ele exulta de alegria por tua causa, pelo seu amor te renovará.
Ele dança e grita de alegria por tua causa, como nos dias de festa.»
Afastarei de ti a desgraça para que não pese sobre ti o opróbrio.
Eis que extermino todos os teus opressores.
Naquele tempo, salvarei os coxos, reunirei os dispersos;
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e a vergonha que os cobria em toda a terra, vou transformá-la em glória e renome.
Naquele tempo, eu vos conduzirei;
no tempo em que vos tiver reunido, dar-vos-ei renome e glória entre todos os povos da terra;
quando operar a vossa salvação diante de vós
- diz o Senhor.

Responsório

Is 12, 6

Refrão: Povo do Senhor, exulta e canta de alegria.
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.
Entoai cânticos de alegria e exultai, habitantes de Sião:
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel. refrão
Leitura II
Da Exortação Apostólica do Papa Francisco Evangelii Gaudium (3-5)
Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu
encontro pessoal com Jesus Cristo ou, pelo menos, a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de
O procurar dia a dia sem cessar. Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz
respeito, já que «da alegria trazida pelo Senhor ninguém é excluído».
Os livros do Antigo Testamento preanunciaram a alegria da salvação, que havia de tornar-se
superabundante nos tempos messiânicos. O profeta Isaías dirige-se ao Messias esperado, saudando-O
com regozijo: «Multiplicaste a alegria, aumentaste o júbilo». E anima os habitantes de Sião a recebê-Lo
com cânticos: «Exultai de alegria!». A quem já O avistara no horizonte, o profeta convida-o a tornarse mensageiro para os outros: «Sobe a um alto monte, arauto de Sião! Grita com voz forte, arauto de
Jerusalém». A criação inteira participa nesta alegria da salvação: «Cantai, ó céus! Exulta de alegria, ó
terra! Rompei em exclamações, ó montes! Na verdade, o Senhor consola o seu povo e se compadece dos
desamparados».
Zacarias, vendo o dia do Senhor, convida a vitoriar o Rei que chega «humilde, montado num jumento»:
«Exulta de alegria, ilha de Sião! Solta gritos de júbilo, ilha de Jerusalém! Eis que o teu rei vem a ti.
Ele é justo e vitorioso». Mas o convite mais tocante talvez seja o do profeta Sofonias, que nos mostra o
próprio Deus como um centro irradiante de festa e de alegria, que quer comunicar ao seu povo este júbilo
salvíico. Enche-me de vida reler este texto: «O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como poderoso
salvador! Ele exulta de alegria por tua causa, pelo seu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por
tua causa» (3, 17). É a alegria que se vive no meio das pequenas coisas da vida quotidiana, como resposta
ao amoroso convite de Deus nosso Pai: «Meu ilho, se tens com quê, trata-te bem (...). Não te prives da
felicidade presente». Quanta ternura paterna se vislumbra por detrás destas palavras!
O Evangelho, onde resplandece gloriosa a Cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria. Apenas
alguns exemplos: «Alegra-te» é a saudação do anjo a Maria. A visita de Maria a Isabel faz com que João
salte de alegria no ventre de sua mãe. No seu cântico, Maria proclama: «O meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador». E, quando Jesus começa o seu ministério, João exclama: «Esta é a minha alegria!
E tornou-se completa!». O próprio Jesus «estremeceu de alegria sob a acção do Espírito Santo». A sua
mensagem é fonte de alegria: «Manifestei-vos estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e
a vossa alegria seja completa». A nossa alegria cristã brota da fonte do seu coração transbordante. Ele
promete aos seus discípulos: «Vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há-de converter-se em
alegria». E insiste: «Eu hei-de ver-vos de novo! Então, o vosso coração há-de alegrar-se e ninguém
vos poderá tirar a vossa alegria». Depois, ao verem-No ressuscitado, «encheram-se de alegria». O livro
dos Actos dos Apóstolos conta que, na primitiva comunidade, «tomavam o alimento com alegria». Por
onde passaram os discípulos, «houve grande alegria»; e eles, no meio da perseguição, «estavam cheios
de alegria». Um eunuco, recém-baptizado, «seguiu o seu caminho cheio de alegria»; e o carcereiro
«entregou-se, com a família, à alegria de ter acreditado em Deus». Porque não havemos de entrar,
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também nós, nesta torrente de alegria?
Responsório

Salmo 95 (96), 1-3

Refrão: Anunciai no meio de 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. refrão
Anunciai dia a dia a sua salvação,
Publicai entre as nações a sua glória,
em todos os povos as suas maravilhas. refrão
Homilia
Preces
Elevemos o nosso coração ao Pai do Céu, de quem nos vem todo o dom perfeito, digamos de coração
sincero:
Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo.
Fortalecei o Nosso Papa Francisco, na sua missão de Pastor universal,
para que conduza a vossa Igreja pelos caminhos da santidade, da unidade e da paz.
Concedei a vossa graça ao nosso Patriarca Manuel e aos Bispos, seus auxiliares,
para que conduzam o vosso povo nos caminhos do vosso amor.
Fortalecei a Igreja de Lisboa, em caminho sinodal,
para que nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o Reino.
Enviai operários para a vossa messe,
para que o vosso nome seja gloriicado em todo o universo.
Concedei-nos a abundância do vosso Espírito Santo
para podermos comunicar a todos, sobretudo aos que mais sofrem, a alegria do Evangelho.
Pai nosso
Oração
Deus, que na vossa admirável providência
quisestes que todos os homens participem nos benefícios da redenção
e o Reino de Cristo se estenda a toda a terra,
fazei que a vossa Igreja, sacramento universal de salvação,
manifeste e realize o mistério do vosso amor pela humanidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Conclusão
V. Bendigamos ao Senhor.
R. Graças a Deus
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