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Vigília à Favor da Vida

(Se possível diante do Santíssimo Sacramento)
Acolhida
Dirigente: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Dirigente: O Senhor que nos agraciou com a vinda do vosso Filho ao mundo, esteja sempre conosco.
Todos: Amém!
Dirigente: Caríssimos irmãos e irmãs, somos todos convidados a celebrar a vida. Deus é a fonte da vida, logo,
celebrar a vida é celebrar nosso Deus que se fez homem nascendo de uma mulher, a Santíssima Virgem Maria.
Porém não apenas celebrar, mas defendê-la, a exemplo de Maria e José que fugiram para o Egito quando a vida do
Menino Jesus foi ameaçada ainda no ventre de sua Mãe. Nessa perspectiva, vamos invocar o Espírito Santo,
cantando, para que possamos meditar com mais profundidade o mistério de tão grande dom que nos é concedido
pelo Senhor: A nós descei, Divina Luz...
Proclamação da Palavra de Deus – Apocalipse 12, 1-6.15-16
Leitor 1 – Leitura do Livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 ao 6 e 15 ao 16.
Refletindo a Palavra de Deus
L2: O Texto que acabamos de ouvir fala-nos de um grande sinal: uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo
dos pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava em dores de parto e, em
seguida, lemos que veio a terra em seu socorro que engoliu um rio que o dragão tinha vomitado.
L1: Duas figuras sobressaem aqui: a mulher e o dragão. A figura da mulher é Nossa Senhora, que dizendo “sim” à
sua missão de gerar o Filho de Deus busca de todas as formas proteger a criança. Nos tempos atuais, a mulher
grávida aqui descrita pode, muito bem, ser nossas mulheres que ainda engravidam e entre grandes desafios
querem gerar seus filhos.
L2: Na figura do dragão podem ser vistas a mentalidade consumista, contraceptiva, que paira sobre nós e as
ideologias perversas que subvertem o valor e a dignidade do ser humano.
L1: E na figura da “Terra”, que veio em socorro da mulher, podemos ver a Igreja de Cristo, que hoje tem sido uma
grande voz profética no Brasil, sobretudo através da CNBB, que afirma com coragem a postura católica em defesa
da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até ao declínio natural”,
condenando, “assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil” (CNBB, Nota Pela
vida, contra o aborto, 11 de abril de 2017).
L2: Há ainda a criança que a mulher está para dar a luz, que é cada menino e menina de hoje, ameaçados no
ventre de suas mães por grupos e leis que promovem o aborto e a contracepção.
Partilha (se for conveniente)
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Canto: Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe... (O Profeta – Pe. Zezinho)
Preces
Dirigente: Elevemos a Deus nossas súplicas em favor da vida respondendo: Senhor da Vida, atendei nossa prece!
L1: Senhor, vos pedimos pela Santa Igreja Católica, pelo nosso Papa, pelo nosso bispo e por todo o clero, para que
se mantenham firmes na sua missão em defesa da vida e das gestantes. Rezemos. T: Senhor da Vida, atendei
nossa prece!
L2: Iluminai nossos governantes para que façam leis que protejam a vida desde a concepção até ao seu declínio
natural. Rezemos. T: Senhor da Vida, atendei nossa prece!
L1: Senhor, seja concedido às gestantes a grande alegria da maternidade. Concedei-lhes serenidade em suas
preocupações e dá-lhes decisão para guiar seus filhos pelos caminhos da salvação. Rezemos. T: Senhor da Vida,
atendei nossa prece!
L2: Senhor, vos pedimos por todos nós aqui reunidos e por nossas famílias, para que possamos compreender o
mandato de Nosso Senhor em promover e defender a vida em todas as suas etapas, reconhecendo em Cristo a
fonte da verdadeira vida, a vida eterna. Rezemos. T: Senhor da Vida, atendei nossa prece!
Dirigente: Senhor Deus todo-poderoso acolhei as nossas orações e aquelas que trazemos em nossos corações,
em favor da vida de nossas crianças e de suas mães. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.
Oração do Nascituro
Nós vos louvamos, Senhor Deus da Vida.
Bendito sejais, porque nos criaste por amor.
Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno.
Nós vos agradecemos pelos nossos pais, e todas as pessoas que cuidam da vida desde o seu início, até o fim.
Em Vós somos, vivemos e existimos.
Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem.
Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde.
Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, à luz da fé e do amor fraterno.
Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e
nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém!
Bênção Final
Dirigente: O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Todos: Amém!
Dirigente: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, e se compadeça de nós.
Todos: Amém!
Dirigente: Desça sobre nós a bênção do Deus da Vida que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
Canto Final: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente...
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