
XIII Vigília pela Juventude 

“Juventude um chamado de amor e serviço” 

1- ACOLHENDO 

Animador: Caríssimos irmãos e irmãs! Salve Maria!  

É feliz quem a Deus se confia. Sejam bem-vindos a XIII adoração pela juventude. Com o coração aberto, somos chamados a 

adorar ao Pai das Misericórdias. A juventude é um chamado. Sim! É o próprio Cristo que nos chama. Está você disposto a 

servi-lo com amor e caridade?  

Se puder, ajoelhemo-nos para acolher o Nosso Senhor, exemplo vivo de Amor e Misericórdia:  
   
Cantemos: 
Glória a Jesus na hóstia santa 
Que se consagra sobre o altar 
E aos nossos olhos se levanta 
Para o Brasil abençoar 
 
Que o Santo Sacramento 
Que é o próprio Cristo Jesus 
Seja adorado e seja amado 
Nesta terra de Santa Cruz! 
 
Glória a Jesus prisioneiro 
Do nosso amor a esperar 
Lá no sacrário o dia inteiro 
Que o vamos todos procurar 
 
Glória a Jesus, Deus escondido 
Que, vindo a nós na comunhão 
Purificado, enriquecido 
Deixa-nos sempre o coração 
 
Padre ou ministro: Graças e Louvores sejam dados a todo momento. 

Saudação: Em Nome do Pai... 

Padre ou ministro: Assentados. Vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos para esta hora santa (Pausa). Cantemos: 

Senhor eu sei que é teu este lugar 
Todos querem te adorar 
Toma tu a direção 
Sim, oh vem, oh santo espírito 
Os espaços preencher 
Reverência à tua voz vamos fazer 
 
Podes reinar 
Senhor Jesus, oh sim 
O teu poder, teu povo sentirá 
Que bom, senhor, saber que estás presente aqui 
Reina, Senhor, neste lugar! 
 

2-MEDITANDO 

Animador:   Reunidos para este momento de Vigília Eucarística, queremos recordar que esta presença do Senhor decorre da 
Celebração Eucarística e a ela nos encaminha. Jesus Cristo, solidário com os sofredores e com a Verdade que liberta (Jo 8,32), 
é a referência fundamental da nossa ação. Ele ensinou-nos e deu-nos o exemplo para que o sigamos: “Eu vim para servir” (Mc 
10,45). A Eucaristia nos faz Igreja, peregrina, evangelizadora e compassiva. 
 
Todos: Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, O Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. 
 
Padre ou ministro: Jesus rezava a partir das necessidades do mundo. Sua ação era sempre com misericórdia. Podemos ver e 
sentir isso nas passagens do evangelho. Rezava ao Pai, para buscar fidelidade e força para o seu Projeto de amor. 
 
Todos: “Eu vim para que todos tenham vida, / Que todos tenham vida plenamente!” 
 
Animador:   Santo Inácio de Loyola escreveu que, para crescer na vida espiritual, precisamos “sair do nosso amor próprio, da 
nossa vontade e dos nossos interesses”. E Francisco, primeiro Papa jesuíta da história, deseja uma Igreja “em saída”, não 
fechada, nem acomodada, mas uma Igreja que saia ao encontro dos homens e das mulheres do nosso povo, especialmente 
dos mais necessitados. Uma Igreja que Faz acontecer aquilo que reza. 



 
Todos: Por onde formos também nós que brilhe a tua luz Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida Nosso caminho então 
conduz, queremos ser assim Que o pão da vida nos revigore em nosso "sim" 
 
Leitor: Aqueles que são chamados às obras da vida ativa, ou seja, todos nós, erram se julgam que este dever os dispensa da 
vida contemplativa. Tal dever é um acréscimo desta vida e não lhe diminui a intensidade. Desta forma, “as duas vidas, 
Contemplativa e Ativa, longe de se excluírem, reclamam-se, supõem-se, misturam-se, completam-se mutuamente;  
 
Todos: Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti (Bis) 
 
Animador: A ação, para ser fecunda, carece da contemplação; Na alma dos santos, a ação e a contemplação se unem 
formando uma perfeita harmonia. A união das duas vidas, contemplativa e ativa, constitui o verdadeiro apostolado. 
 
Todos: Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti (Bis) 
 
Leitor: Bom é contemplar a verdade; porém, melhor ainda é comunicá-la aos outros. Refletir a luz é algo mais que recebê-la. 
Iluminar vale mais que guardá-la debaixo de uma vasilha. Pela contemplação, a alma alimenta-se; pelo apostolado, ela se dá! 
 
Todos: Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Bem perto de ti (Bis) 
 
 

3-CONTEMPLANDO E ADORANDO 

Padre ou ministro:  A contemplação é o olhar da fé, fixado em Jesus. 'Eu olho para Ele e Ele olha para mim' – dizia, O Santo 
Cura D’Arns. Esta atenção a Ele é renúncia ao 'eu'. O seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos do 
nosso coração; ensina-nos a ver tudo à luz da sua Verdade e da sua Compaixão para com todos os homens. Vamos então, 
silenciosamente, contemplar o Cristo Eucarístico... (Silêncio com fundo musical) 
 
Todos: Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, O Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. 
 
Animador:   A contemplação dirige também o seu olhar para os mistérios da vida de Cristo. E assim apreende 'o conhecimento 
íntimo do Senhor' para mais o amar e seguir... (Silêncio com fundo musical) 
 
Todos: Senhor, me ofereço a ti. São teu os meus braços, Meus olhos, meus passos, te quero seguir. Tu és o oleiro, eu sou o 
barro em tuas mãos. Modelas senhor, o meu coração para que eu possa viver a Vida pra te servir. 
 
Leitor: A contemplação é escuta da Palavra de Deus. Longe de ser passiva, esta escuta é obediência da fé, acolhimento 
incondicional do servo e adesão amorosa do filho; participa do 'sim' do Filho que se fez Servo e do 'faça-se' da sua humilde 
serva. (Silêncio com fundo musical) 
 
Todos:  Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! 
 
Animador:   Na contemplação, as palavras não são discursos, mas fagulhas que alimentam o fogo do Amor. É neste silêncio, 
insuportável para o homem 'exterior', que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado e que o Espírito 
filial nos faz participar da oração de Jesus. (Silêncio com fundo musical) 
 
Todos: Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja, O Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. 
 
Padre ou ministro:  A contemplação é uma comunhão de amor, portadora de vida e compaixão para a multidão, na medida 
em que é consentimento em permanecer com o Cristo, como fazemos agora. (Silêncio com fundo musical) 
 
Todos: Senhor, me ofereço a ti. São teu os meus braços, Meus olhos, meus passos, te quero seguir. Tu és o oleiro, eu sou o 
barro em tuas mãos. Modelas senhor, o meu coração para que eu possa viver a Vida pra te servir. 
 

4- REZANDO APALAVRA 

Padre:  Rezemos o Salmo 127 que nos diz que seremos bem aventurados se cumprirmos os seus mandamentos: 
 
L - Felizes todos os que temem o Senhor e andam em seus caminhos!  
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.  
 
L - Viverás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar!  
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.  
 
L - Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda.  
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.  
 
L - Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira.  
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.  
 
L- Que o Senhor te abençoe de Sião, e tu verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida.  



Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.  
 
L - E verás os filhos de teus filhos. Paz para Israel!  
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. 
 
L- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amém! 
Todos: - Assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. 
 
Padre ou ministro: Glória ao Pai... 
 

ANIMADOR: Em pé, Aclamemos ao Evangelho, cantando:  
 
Padre ou ministro:  EVANGELHO – Lc 10, 38-42 
 
Padre ou ministro:  FAÇAMOS UM MOMENTO DE SILÊNCIO, AOS PÉS DO SANTÍSSIMO, COMO MARIA OUVINDO JESUS... 
 
PODE-SE FAZER UMA BREVE MEDITAÇÃO... 
 

5-REZANDO O COMPROMISSO 

Padre ou ministro:  Deus está sempre disposto a ouvir-nos. Daí a confiança que sempre devemos ter para Lhe falar e Lhe 

pedir. Estenda a sua mão ao Santíssimo e rezemos: 
 

LEITOR: Quando há muito o que fazer... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja / o que é mais importante / e mais útil a todos. 

 

LEITOR: Quando tudo se torna escuro e sombrio... 

ANIMADOR: Senhor, que eu veja / a tua luz a me guiar. 
 

LEITOR: Quando vários caminhos estão à minha frente... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja / aquele que Tu queres / que eu percorra. 
 

LEITOR: Quando a dúvida vier... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja a tua verdade. 
 

LEITOR: Quando eu andar apressado na vida... 
ANIMADOR: Senhor, que veja o meu irmão / a “mendigar” um sorriso / uma saudade / um gesto de atenção. 
 

LEITOR: Quando eu andar pelo campo afora... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja a flor a admirar, / o riacho a preservar, / a natureza a defender. 
 

LEITOR: Diante da propaganda dos meios de comunicação social, em especial da televisão... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja os falsos valores, / que se transmitem com a finalidade / de destruir princípios 
humanos e cristãos. 
 

LEITOR: Quando a doença se abater sobre mim ou em meus familiares... 
ANIMADOR: Senhor, que eu veja / na Cruz de Jesus / seu sentido redentor / para toda dor humana, Amém! 
 

6-CONSAGRANDO 

Padre ou ministro: rezemos a misericórdia do Senhor olhando para Ele no ostensório: 
 

Ó MISERICORDIOSO JESUS, INFINITA É TUA BONDADE E INESGOTÁVEIS OS TESOUROS DA TUA MISERICÓRDIA. 
CONSAGRAMOS A VÓS A NOSSA VIDA, NOSSA COMUNIDADE, NOSSA FAMÍLIA. 

DESEJAMOS IMITAR TUA MISERICÓRDIA, PRATICANDO AS OBRAS DE MISERICÓRDIA NA VIDA ESPIRITUAL E TAMBÉM 
NAQUELES QUE PRECISAM DE NOSSO AUXÍLIO. 

ENSINA-NOS A PERDOAR E A PEDIR PERDÃO, 
INCLINA-TE SOBRE NÓS PECADORES, 

CURA A NOSSA DEBILIDADE, VENCE O MAL, 
FAZ COM QUE TODOS 

OS HABITANTES DA TERRA CONHEÇAM A TUA MISERICÓRDIA, 
PARA QUE EM TI, ENCONTREM SEMPRE A ESPERANÇA. 

AMÉM. 
JESUS, CONFIAMOS EM VÓS! (3 VEZES) 

 

7-ACOLHENDO A BÊNÇÃO 

Padre ou ministro: Nos preparemos para a bênção... 
 
Animador: Cantemos: Tão sublime sacramento.... 
(O padre abençoa em silêncio...e retira o Santíssimo) 


