
EDIÇÃO ESPECIAL - VIGÍLIA MISSIONÁRIA - 22 de outubro de 2022

Mês Missionário - Tema: "A Igreja é missão"
Lema: "Sereis minhas testemunhas" (At 1,8)

- Indicações para o espaço orante: Cruz Missionária
(ou outra cruz), Círio Pascal ou uma vela grande, jarro
ou bacia com água (ou pia batismal), velas pequenas
para toda a comunidade (devem ser entregues a cada
pessoa na chegada). Distribuir as leituras, verificar as
canções e dinâmicas. É oportuno iniciar a vigília com o
mínimo de luzes ou, até mesmo, no escuro. Deixar a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida e a de São Mateus em
destaque.

01. REFRÃO CONTEMPLATIVO
- Cartar repetidas vezes para ajudar na ambientação.
- Confiemo-nos ao Senhor... n° 10  ou Ó Luz do
Senhor... n° 40

02. ABERTURA
D. Invoquemos a Santíssima Trindade  fazendo  o
sinal da nossa fé: Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
- Melodia do Ofício das Comunidades.
- Venham, ó missionários, ao Senhor cantar! (bis)
- Ao Deus do universo, venham festejar! (bis)
- Seu amor por nós, firme para sempre! (bis)
- Sua fidelidade dura eternamente. (bis)
- Um missionário acende o Círio e as velas do altar, en-

quanto o hino prossegue.
- Para ti, Senhor, toda noite é dia. (bis)
- A escuridão mais densa logo se alumia. (bis)
- Se puder, os instrumentos continua sendo tocado en-
quanto as pessoas acendem suas velas. Após todos acen-
derem as velas, o solista continua as invocações abaixo.
- És a luz do mundo, és a Luz da vida! (bis)
- Cristo Jesus resplandece: és nossa alegria! (bis)
- A tua passagem nos dá vida e paz, (bis)
- Tua presença amiga só prazer nos traz. (bis)
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
- Glória à Trindade Santa, glória ao Deus ben-
dito. (bis)
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
- Povo agradecido faça louvação. (bis)
- As velas poderão ser apagadas neste momento deixan-
do apenas as do altar, o Círio e outras referentes à
ambientação.

03. RECORDAÇÃO DA VIDA
D. Recordar é viver! Trazemos à memória e cele-
bramos no presente fatos e acontecimentos que, à
luz o Mistério Pascal de Cristo, nos mostram o ca-
minho do Reino. É o Senhor que transfigura as re-
alidades para que nelas encontremos sua graça e o
sentido de continuarmos a missão.
- Um ou dois missionários dê um testemunho, com discri-
ção e brevidade, de alguma realidade visitada ou algu-
ma atividade realizada nestes dias;
- Logo após, entram cartazes com os nomes de missioná-
rios que passaram por nossa comunidade ou que estão
em outros lugares de missão;
D. A Cruz de Cristo é o símbolo do seu amor por
nós. Por ela, recordamos a salvação que nos veio
pela obediência de Jesus Cristo e por seu serviço
prestado a toda a humanidade. Enquanto canta-
mos, toquemos a Cruz de Cristo recordando as
pessoas que sofrem e os que são injustiçados. Ao
mesmo tempo, peçamos forças ao Senhor que nos



sustente na missão de levar a justiça, o amor e a
paz a todos. Ao iniciar o canto, uma pessoa traz a cruz
pelo corredor da igreja ladeada por velas.
Canto: Eu venho do sul e do norte... nº 1.081 ou
Bendita e louvada seja... nº 807.

D. Olhando para a Cruz do Senhor, reconheçamo-
nos ser pecadores e necessitados de sua miseri-
córdia. (silêncio)
D. Tende compaixão de nós, Senhor.
T. Porque somos pecadores.
D. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
T. E dai-nos a vossa salvação.
D. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. T. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...
D. Cristo, tende piedade de nós. T. Cristo,...
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...

04. HINO (em pé)
D. A messe é grande e poucos são os operários!
Ouvimos do Senhor Jesus esta frase. Todos os
batizados são obreiros nesta messe. Ele conta
conosco para levar em missão o Evangelho a to-
dos os povos. Cantemos.
O Senhor me chamou a trabalhar...nº1.100

05. SALMODIA
- Salmo 139(138)
L.1 "A Palavra do Senhor é viva e eficaz. Conhece
os pensamentos do coração" (Hb 4,12). Como al-
guém caluniado esperava a palavra decisiva de Deus
no templo, para julgá-lo inocente, reconheçamos a
força do chamado do Senhor em nossa vida e agra-
deçamos a ele o fato de que ele nos conhece tão
profundamente. Cantando o Salmo 139(138) agra-
deçamos o fato de que ele nos conhece e nos mo-
tiva para a missão.
- Salmo 139(138) - 1ª versão, Ofício Divino das Comuni-
dades, 14ed., 2007, p. 185. Melodia no YouTube: https:/
/youtu.be/K5rZXjXtAgY , ou ainda, https://youtu.be/
ZKADi1TfG-8 /
Refrão: Tu és a luz, Senhor, do meu andar, Se-
nhor, do meu lutar, Senhor, força no meu so-
frer. Em tuas mãos, Senhor, quero viver.
1. Meu coração penetras e lês meus pensamentos;
se sento ou se levanto, tu vês meus movimentos, de
todas minhas palavras, tu tens conhecimento.
2. Por trás e pela frente, me envolves, Deus e cer-
cas pões sobre mim tua mão, me guias e me
acobertas. O teu saber me encanta, me excede e

me supera.
Refrão: Ressuscitei, Senhor, contigo estou...
3. Quisesse eu me esconder, do teu imenso olhar,
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do sol
que nasce, lá irias me encontrar.
4. Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria!...
Se as trevas me envolvessem, o que  adiantaria?...
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia.
Refrão: Ressuscitei, Senhor, contigo estou...
5. No seio de minha mãe tu me teceste um dia.
Senhor, eu te agradeço por tantas maravilhas, meus
ossos, minha alma de há muito conhecias.
6. Quando, então, me formavas misteriosamente,
minhas ações previas, no livro de tua mente, meus
dias já contados antecipadamente.
Refrão: Ressuscitei, Senhor, contigo estou...
7. Teus planos insondáveis, ó meu Deus infinito,
somá-los eu quisera é um areial infindo, e assim
que me desperto, ainda estou contigo.
8. Que os maus da terra sumam, pereçam os vio-
lentos, que tramam contra ti, com vergonhoso in-
tento: abusam do teu nome, pra seus planos san-
grentos.
Refrão: Ressuscitei, Senhor, contigo estou...
9. Mas vê meu coração, e minha angústia sente;
olha, Senhor, meus passos; se vou erradamente,
me guia no caminho, da vida para sempre!
10. Como é profundo, ó Pai, tua sabedoria. Fizes-
te amanhecer, em Cristo novo dia, e por teu Santo
Espírito, qual mãe de amor nos guias.
Refrão: Ressuscitei, Senhor, contigo estou...
- Silêncio para meditar no coração as palavras do
salmista.

- Salmo 136(135)
L.2 "Como eu vos amei, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros". Pelo amor entre nós to-
dos conhecerão que somos discípulos de Jesus.
Amemo-nos para que o Reino de Deus cresça en-
tre nós. Cantemos, louvando a Deus, por seu amor
sem fim através do Salmo 136(135).
1) Ao Senhor dos Senhores cantai. Ao Senhor Deus
dos deuses louvai. Maravilhas só Ele quem faz, bom
é Deus o Senhor, pois louvai. // Com saber Ele fez
Terra e Céu. Sobre as águas a terra firmou. Para o
dia reger fez o sol e as estrelas pra noite criou.
Refrão: Porque, eterno é seu amor por nós,
eterno é seu amor! (bis)
2) Primogênitos todos feriu. Do Egito, um povo
opressor. E dali Israel fez sair o poder de sua mão
o salvou. // No mar bravo, ele faz perecer os sol-
dados e o tal Faraó. Aliança ele faz com Israel. No



deserto o seu povo guiou.
Refrão: Porque, eterno é seu amor por nós,
eterno é seu amor! (bis)
3) Poderosos sem dó abateu e a famosos reis des-
baratou. Sua terra Israel recebeu como herança a
seu povo entregou. // Se lembrou de nós na humi-
lhação. Ao Senhor dos Senhores cantai. Dele nós
recebemos o pão. Ao Senhor, Deus do Céu,
celebrai!
Refrão: Porque, eterno é seu amor por nós,
eterno é seu amor! (bis)
- Silêncio para meditar no coração as palavras do
salmista.

ORAÇÃO SÁLMICA
D. Senhor Deus, cantamos vosso amor e mi-
sericórdia para com o vosso povo. Vossa luz
clareia nossa vida e os caminhos que devemos
trilhar para bem vos servir e amar. Aceitai nos-
sos louvores! Que sejamos vossas testemu-
nhas fiéis e cantemos sempre vossa graça e
bondade para conosco. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

06. ACOLHIDA DA PALAVRA
D. Jesus anuncia o Evangelho de amor e paz. Cris-
to vive e somos suas testemunhas! Acolhamos a
Palavra de Deus que nos indica os caminhos do
Reino e como viver a missão em tempos atuais.
Cantemos.
A Bíblia é dos livros editados... nº 259
- A Bíblia ou o Lecionário é conduzido por quem fará a
leitura e a reflexão da Palavra de Deus. Duas velas e, se
quiser, o incenso acompanham a Palavra de Deus.
- LEITURA BÍBLICA - Mt 28,18-20
- Momento da reflexão sobre a Palavra de Deus, o mês
missionário e outros aspectos da vida da Comunidade.
- A pessoa que faz a reflexão ou o próprio Dirigente ter-
minará a reflexão convidando o povo para o que segue:
- O Espírito Santo é o protagonista da missão. Pe-
çamos com todo fervor que ele suscite no coração
do nosso povo o ardor missionário e o desejo de
se colocar-se inteiramente a serviço do Reino, em
especial, nossas crianças, adolescentes e jovens. A
Igreja se renova e avança para águas profundas
levando a todos a alegria do Santo Evangelho. Can-
temos: Nós estamos aqui reunidos... nº 834
- Entram crianças, adolescentes e jovens, com cartazes
dos Dons do Divino Espirito Santo.
- Invoquemos o Espírito Santo, o dom de Deus:
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso

amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo
será criado; e renovareis a face da terra.
OREMOS: Ó Deus que instruístes os corações
dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coi-
sas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sem-
pre de sua consolação. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

07. CREDO MISSIONÁRIO
- Disponibilizar o credo missionário no datashow ou
impresso.
D. Reafirmando nosso compromisso de batizados,
vamos rezar em dois coros o credo missionário:
Lado A: Cremos que Deus nos escolheu desde o
seio materno, nos chamou por sua graça e resolveu
revelar em nós o seu Filho, para que o anunciásse-
mos (Gl 1,15-16) até os confins da terra (At1,8).
Lado B: Cremos ser missionários e missionárias
por vocação, servos e servas de Jesus Cristo, es-
colhidos para anunciar o Evangelho de Deus (Rm
1,1).
Lado A: Cremos que a Missão não vem de nós,
ela é a resposta ao Plano do Pai que, em seu imen-
so amor quer a salvação da humanidade e, por isso,
lhe "deu seu Filho único, para que todo o que nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna" (Jo 3,16).
Lado B: Cremos que Jesus Cristo nos considerou
dignos de confiança tomando-nos para o seu ser-
viço (1Tm 1,12) missionário e profético em nossas
comunidades que querem "ver encontrar Jesus" (Jo
12,21), "Caminho, Verdade e Vida" (Jo 14,6).
Lado A: Cremos que, como batizados e batizadas,
devemos "comportar-nos de maneira digna da vo-
cação a que fomos chamados" (Ef 4,1) levando aos
irmãos e irmãs o anuncio do Ressuscitado: "Vimos
o Senhor" (Jo 20,25).
Lado B: Cremos que é tarefa da Igreja continuar a
missão iniciada por Jesus. Foi dele que no dia da
Ascensão recebeu o mandato: "Ide, pois, e ensinai
a todas as nações" (Mt 28,18-19).
Lado A: Cremos que o Espírito Santo acompanha
a Igreja em sua atividade missionária, pois o Cristo
prometeu "estar conosco todos os dias até o fim
do mundo" (Mt 28,20).
Lado B: Cremos na Igreja missionária, geradora
de esperança, que caminha ao lado dos pobres e
excluídos (Lc 4,18-20) e que anda nas estradas do
mundo "sem ser do mundo" (Jo 17,15).
Todos: Cremos que Maria, Estrela da
Evangelização, faz caminho com todos os missio-
nários e missionárias, ensinando-lhes a aceitar com
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alegria o pedido feito nas bodas de Caná: "fazei
tudo o que Ele vos disser" (Jo 2,5). Amém!
- Enquanto se canta, todos os presentes poderão tocar
na água recordando a missão batismal. Se a equipe pre-
ferir, poderá fazer a aspersão.
Agua Santa! Ó água pura... nº 909 ou Brilhe a
vossa luz... nº 910

08. PRECES DA COMUNIDADE
D. Em comunhão com toda a Igreja em vigília,
como filhos e filhas bem amados que confiam e es-
peram a resposta de Deus, clamemos: "Senhor,
escutai a nossa prece".
L.1 Pela Igreja, especialmente pela Paróquia São
João Paulo II que hoje está em festa, para que des-
perte sempre mais para a Missão como paixão por
Cristo e por seu povo e que o anúncio do Evange-
lho chegue a todos os povos, rezemos.
L.2 Pelo Papa Francisco, para que Deus o fortale-
ça no firme propósito de contribuir para uma Igreja
em saída, com renovada consciência batismal, pro-
funda e eficaz alegria que brota do Evangelho, re-
zemos.
L.1 Para que a humanidade se redescubra como
irmã, capaz de construir a paz e a concórdia entre
os povos, e seja capaz de reencontrar a alegria e a
esperança do convívio fraterno, rezemos.
L.2 Pela nossa Diocese, que está vivendo um mo-
mento forte com o projeto Igrejas-Irmãs, que o Es-
pírito de Deus a inspire e acompanhe na busca de
novos caminhos de evangelização, rezemos.
L.1 Pelas nossas Comunidades, para que nos em-
penhemos na solução dos graves problemas do nos-
so país, deixando-nos guiar pelos valores cristãos,
sobretudo pelo diálogo e respeito às diferenças,
rezemos.
L.2 Por todos os missionários espalhados pelo mun-
do inteiro, para que se sintam fortalecidos na fé,
sustentados pela força de Cristo crucificado-res-
suscitado e perseveram fielmente na missão, reze-
mos.
D. Acolhei, Senhor, as preces que vos apresenta-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

09. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança: Pai nosso...

10. MAGNIFICAT
D. Maria é a grande missionária do Pai. Com o

Magnificat, ela alimenta a esperança em Deus, a
certeza de que vale a pena sonhar e criar alternati-
vas em vista da justiça e da paz para todos os po-
vos e nações.
- O Senhor Fez em mim maravilhas...n°1059 ou
outro canto de Nossa Senhora. Durante o canto,
cinco pessoas caracterizadas com as cores dos conti-
nentes, vão distribuindo bandeirinhas brancas. Todos
vão cantando e movimentando as bandeiras da paz.

11. RITOS FINAIS
D. Chegamos ao fim de nossa Vigília Missionária
em preparação ao Dia Mundial das Missões. Con-
tinuemos como as luzes acesas em nossos cora-
ções: luzes de esperança, alegria, despojamento,
humildade, coragem e ânimo para a missão. Pelo
Batismo, somos discípulos missionários na messe
do Senhor. Façamos juntos a oração do Mês Mis-
sionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missioná-
rio, a assumir e a revigorar nossa vocação cris-
tã de discípulos missionários, sendo Igreja
sinodal em estado permanente de missão até
os confins do mundo. Pela força do Espírito
Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline
Jaricot, sejamos vossas testemunhas, no anún-
cio, na oração, na ajuda material e na doação
da própria vida, principalmente nos ambientes
humanos, culturais, religiosos e geográficos,
ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das
Missões, rogai por nós!

12. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco. T. Ele está...
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhando o Reino de Deus, ide em paz, e
o Senhor vos acompanhe. T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida:
D. Bendigamos ao Senhor. T. Demos graças a
Deus.

13. CANTO
O Senhor me chamou... nº 1.100
- Depositar o envelope com a coleta missionária na
saída.


