Dia do Consagrado 2021

Consagrados: fiéis e felizes?
Momento de ação de graças
Cântico: (à escolha)
Introdução:
Hoje unidos em comunhão fraterna que ultrapassa largamente as barreiras do confinamento imposto por
tempo tão único da nossa história, damos graças ao nosso bom Deus pelo dom que é a Vida consagrada na
Igreja e no mundo. A vida consagrada, na multiforme diversidade dos seus carismas, “é voz que diz: ‘Deus
basta, o resto passa’; é louvor que brota apesar de tudo”. Papa Francisco
Salmo de ação de graças:
É bom louvar-te, SENHOR,
e cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo!
É bom anunciar pela manhã os teus louvores,
e pela noite, a tua fidelidade, ao som da lira e da cítara
e com as melodias da harpa.
Tu me alegraste, SENHOR, com as tuas grandes obras;
exulto com a obra das tuas mãos.
SENHOR, como são magníficas as tuas obras
e profundos os teus desígnios! Sl 92
Este é o dia da vitória do SENHOR:
cantemos e alegremo-nos nele!
SENHOR, salva-nos!
SENHOR, dá-nos a vitória!
Bendito o que vem em nome do SENHOR!
Da casa do SENHOR nós vos abençoamos.
O SENHOR é Deus; Ele tem-nos iluminado!
Entrançai as ramagens de festa até às hastes do altar.
Tu és o meu Deus e eu te dou graças.
Sim, Tu és o meu Deus e eu te exaltarei.
Louvai o SENHOR, porque Ele é bom,
porque o seu amor é eterno. Sl 118
Palavra de Deus:
Sede sempre alegres. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Esta é, de facto, a vontade de Deus a vosso
respeito em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, guardai o
que é bom. Afastai-vos de toda a espécie de mal. Que o Deus da paz vos santifique totalmente, e todo o
vosso ser - espírito, alma e corpo - se conserve irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel
é aquele que vos chama: Ele há-de realizá-lo. 1 Tes 5, 16-24

Comentário:
“Saber ver a graça é o ponto de partida. Olhar para trás, reler a própria história e ver nela o dom fiel de Deus,
não apenas nos grandes momentos da vida, mas também nas fragilidades, fraquezas e misérias. Com efeito,
Deus ama-nos e sempre se oferece a nós, mesmo nas nossas misérias. Quando mantemos o olhar fixo n’Ele,
abrimo-nos ao perdão que nos renova e somos confirmados pela sua fidelidade. O olhar dos consagrados só
pode ser um olhar de esperança”. Papa Francisco
Cântico: (à escolha)
Louvores:
Pai Santíssimo, que a nossa vida consagrada, oferecida com a de Jesus Cristo, vos dê toda a glória e
testemunhe a vossa presença no mundo de hoje. Nós te pedimos hoje, de modo muito especial, por todas
as comunidades presentes na nossa diocese de Setúbal, por cada irmã e irmão que as constituem, pepas
irmãos e irmãos jubilares deste ano, fortalece-os, encoraja-os e ilumina-os sempre.
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
Auxiliadoras da Caridade
Escravas do Sagrado Coração de Jesus
Filhas de Maria Auxiliadora - Salesianas
Franciscanas Missionárias de Maria
Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora
Instituto das Irmãs de Santa Doroteia
Instituto Hessed – Irmãs da Sta. Cruz e da B. A. Virgem Maria do Monte Carmelo
Irmãs da Apresentação de Maria
Missionárias da Caridade
Ordem das Virgens
Servas de Nossa Senhora de Fátima
Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará
Companhia de Jesus - Jesuítas
Filhos da Caridade
Irmãos de Jesus
Padres Capuchinhos
Passionistas, Congregação da Paixão de Jesus Cristo
Sacerdotes do Coração de Jesus – Dehonianos
Salesianos
Congregação dos Missionários de S. Carlos – Scalabrinianos

Renovação dos votos (Segunda a fórmula de cada instituto)
Acolhe Senhor Jesus, o nosso desejo simples e profundo de sermos tuas testemunhas no coração do mundo
e da Igreja e que a nossa vida seja um hino de fidelidade e felicidade ao teu amor.
Em união orante com todos os que mais sofrem com a pandemia nas suas vidas e comunidades, rezando
também pelos consagrados e consagradas que faleceram para que se encontrem na eterna comunhão de
Deus.
Pai Nosso

Oração final:
Maria, mulher fiel,
que escutaste com docilidade
o Espírito de verdade que procede do Pai,
por meio do teu Filho Jesus,
ensina-nos a conservar o dom da vocação
e a redescobrir, a cada dia, a vitalidade.
Olhamos para ti,
para contemplar a obra de Deus
que regenera a nossa capacidade de amar
e cura a nossa fidelidade ferida.
Olhamos para ti,
perseverantes no seguimento,
custódia vigilante e amante da Palavra (cf. Lc 2,19;2,51b),
para admirar em ti a plenitude da vida
de quem na fidelidade produz muito fruto.
Olhamos para ti,
perseverantes aos pés da Cruz (cf. Jo 19,25),
para estar ao lado das infinitas cruzes do mundo,
onde Cristo ainda é Crucificado
nos pobres e nos abandonados,
para lhes levar conforto e partilha.
Olhamos para ti,
perseverantes com os Apóstolos na oração (cf. At 1,12-14),
para arder no amor que jamais se apaga,
caminhar na alegria
e afrontar os desafios e as desilusões, sem afãs.
Maria, Mulher fiel, ora por nós,
obtém-nos do teu Filho e nosso Redentor
uma fé viva e enamorada,
uma caridade humilde e operosa,
para vivermos o dom da fidelidade
na perseverança,
selo humilde e alegre da esperança.
Ámen.

Nota: Como complemento a este momento orante, temos a reflexão em vídeo do Pe. Dário Pedroso, com o
tema: Consagrados: Fiéis e felizes?

