VIGILIA DE ABERTURA DO ANO CENTENÁRIO MISSIONÁRIO SMR

“ A coragem de amar a missão”
Intrudução: Com esta Vigília iniciamos o caminho orante-reflexivo que faremos em torno deste
acontecimento que um dia marcou a nossa Congregação: a saída missionária ad-gentes. Hoje estamos
em comunhão com toda a Congregação, prontas a deixar-nos abraçar por Deus através da memória e do
testemunho que as Irmãs Missionárias nos deixaram ao longo destes 99 anos. Com alegria iniciamos
este ano centenário cantando ...
Cenário ... (Colocamos no centro do nosso lugar de oração :)
- Um mapa do mundo ou globo
- Uma Bíblia e velas para para cada uma das irmãs
- Um par de sandálias
- 5 velas de cores diferentes, representando cada um dos continentes, que
serão acesas oportunamente)
- Jornal e fotos (a serem postados no momento do ato penitencial)
- Algumas pegadas (prepare-se, elas serão colocadas durante a oração)
- ( E tudo o que quiser colocar ...)

Guia: Com a certeza de que Jesus está entre nós, o abraçamos e nos deixamos abraçar por ele, dizendo
juntas... Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Se a vida consagrada quer manter viva a sua missão profética e o seu fascínio, e também quer continuar
a ser escola de fidelidade para os próximos e distantes, deve manter o frescor e a novidade da
centralidade de Jesus e do seu Reino. A força da missão encontra-se no fundo do nosso ser, onde a
nossa consciência experimenta a alegria de sermos discípulas missionárias de Jesus, no nosso caminho
de seguimento da sua Pessoa e de irradiação de vida e esperança.
Leitora: Se faz urgente, para nossa VC, revisar com coragem nosso conceito de missão. Conceito que
é necessário revisar e atualizar continuamente e corajosamente, para ser coerentes com nossa vocação
profética, na fidelidade a Jesus, ao seu Reino, ao carisma legado de nossa fundadora e à realidade que
vivemos, com seus paradigmas que mudam continuamente.
Guia: Cada família religiosa dentro da Igreja tenta viver como Jesus de Nazaré, que passou a vida
fazendo o bem, que não veio para ser servido, mas para servir. Porque o serviço é uma das atitudes que
definem a nossa vida consagrada. Para nós consagradas SMR, servir é amar e amar é servir.
Leitora: Somos Servas, estamos a serviço de Deus e dos outros; essa é a nossa carteira de identidade.
Ele nos deu uma missão e uma tarefa e deseja que amemos incondicionalmente as pessoas ao nosso
redor. Com alegria oferecemos nossa vida, dons e capacidades para ajudar os necessitados, para que o
Reino que Jesus de Nazaré veio estabelecer esteja presente no nosso mundo de hoje. Vivemos para os
outros, nossa vida é um presente para os outros. E Jesus na Última Ceia nos explicou bem como
realizar este serviço: lavando os pés de nossos irmãos e irmãs, prostrando-nos diante de sua presença,
beijar suas feridas, amando sem limites ... Assim fizeram nossas primeiras Irmãs!
Guia: Queremos entrar no coração da nossa Vigília, pedindo perdão a Deus. Há muitas coisas que
queremos deixar nesse Coração de Deus para que nos perdoe e transforme. Vamos colocar alguns ...
(A cada pedido de perdão, uma das Irmãs põe no chão, em frente ao altar, um símbolo, uma manchete de jornal, algumas
fotos, etc.... algo que representa o nosso egoísmo e indiferença pela situação de tantos irmãos, na missão)
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Guia: O verdadeiro discípulo escuta o Mestre porque o ama, ouve a sua Palavra diariamente, ouve o
clamor de tantos irmãos que precisam de ajuda, está interessado pelo que passa no mundo e sabe
descobrir as “sementes do Verbo” que Deus também semeou em nosso mundo hoje.
Leitora 1: Por não sabermos ouvir a tua Palavra que abre novos e inéditos horizontes para a nossa vida
e para uma verdadeira fraternidade universal, pedimos perdão, cantando ... (Antífona a escolha de cada
realidade)

Guia: O discípulo autêntico de Jesus aprende com a vida, aprende com Deus e aprende com a
humanidade. Ele aprende guardando e registrando em seu coração o que viu e ouviu, a Palavra ouvida
ganha vida e na vida dá testemunho do amor de Deus.
Leitora 2: Por não aprender a viver como suas verdadeiras filhas, sempre em busca da verdade,
coerentes com suas propostas e solidárias com quem precisa de nós, pedimos seu perdão, cantando ...
Guia: O discípulo não pode deixar de anunciar o que viu e ouviu, não pode silenciar o fogo do Espírito
que arde em seu coração, o verdadeiro discípulo é o missionário que deseja compartilhar com todos o
amor que experimentou.
Leitora 3: Por não ser testemunhas e anunciadoras do seu amor. Pelo desinteresse diante de tantos
irmãos que ainda não te conhecem. Por não ouvir, aprender e anunciar a Boa Nova de Jesus para todo o
mundo pedimos perdão, cantando...
Guia: No Silêncio pedimos perdão por todas as omissões nestes 99 anos de vida missionária…
(Silêncio… fundo musical)

"DISCÍPULAS E MISSIONÁRIAS DO SENHOR"
Oração inspirada no Sl 39
Guia: Para cada crente é importante viver plenamente as duas dimensões da fé: o seguimento do
Senhor e o anúncio missionário. Renovemos a opção de seguir Jesus com um claro compromisso
pessoal e comunitário, superando todos os medos.(As estrofes continuam espontâneas...)
¬

Procurei a Deus durante toda a minha vida; sempre precisei de autenticidade e radicalidade, e
o Senhor me iluminou. Das trevas da incerteza e da dúvida, dos pântanos da indiferença e da crítica,
Ele me trouxe à luz de um encontro pessoal, à base sólida de um confianza operacional.

¬

Foi uma experiência de conversão pela qual agradeço a Deus todos os dias, uma paixão
progressiva e doce que encheu meu coração de alegria e mudou profundamente minha vida. É
entusiasta e rico de frutos percorrer este caminho de fé, partilhando dificuldades e intuições, com
alguns irmãos e amigos que procuram encontrar o verdadeiro rosto de Deus.

¬

Quantos sinais me deste, Senhor, da tua cuidadosa presença; quantos irmãos me encorajaram
com suas escolhas corajosas e sofredoras, com palavras que foram eles próprios testemunhos. É
uma longa história de pessoas, encontros, leituras e momentos de reflexão pessoal, verdadeiros
dons de luz e de graça, que colocastes no meu caminho.

¬

Você pede e quer que seu discípulo ouça a Palavra no dia a dia, contemple e elogie sua
presença no dia a dia e ame servir aos irmãos. Acima de tudo, mepedes uma escolha, um
compromisso pessoal e definitivo, em resposta aos dons que me deste, ao apelo que sempre ouvi a
uma fidelidade autêntica e concreta.
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¬

É por isso que agora preciso dizer, como objetivo de uma longa busca e no espírito do
verdadeiro amor: "Estou aqui, sou tua serva, amiga, quero ser tua discípula para sempre." Segui-lo
mais de perto, conhecê-lo e torná-lo conhecido dos outros, será meu compromisso constante, meu
maior desejo e minha alegria.

¬

Viverei assim plenamente o meu Batismo Senhor, o teu dom e a minha escolha deram mais
força e maior credibilidade ao anúncio da Boa Nova, que é a missão e o compromisso inalienável
de todos aqueles que se declaram crentes: quero dar-te a conhecer, Senhor, para manifestar teu
amor especialmente por aqueles que você mais ama, os pobres, aqueles que sofrem, e aqueles que
ainda não te conhecem.

¬

Para mim, é uma alegria e uma festa anunciar o perdão e a confiança nos encontros com
grupos ou pessoas, no trabalho e nos tempos livres. Quero fazê-lo com delicadeza espontânea e
profundo respeito por cada pessoa e cada situação, de quem dá porque o coração transborda, sem
pedir nada em troca.

¬

Continua, Senhor, cuidando de mim, pobre mulher e última das tuas discípulas, que quer
viver a simplicidade e a fraternidade no abandono confiante à tua graça e no ministério do serviço
aos irmãos. Cristo Jesus, Palavra do Deus vivo, meu único Mestre, eu te seguirei até o último dia.

¬

Pausa de silêncio e ressonância do Salmo ...

Guia: É hora de pedir a Jesus Cristo transformar nossos corações em corações missionários. Para isso
queremos, em primeiro lugar, apresentar o que mais nos impede em nossa vida de nos lançarmos à
missão.
Enquanto cantamos (Canto missionário), cada irma,depositara sobre o altar, uma vela acesa, confiando ao
Senhor aquelas misérias e dificuldades que nos impedem de ser missionárias (podemos citar em poucas
palavras).E a seguir recolheremos uma frase missionária da Sagrada Escritura (que estará no cesto)para
acolher e levar à nossa oração pessoal.
(Estas frases podem ser: Ex. 4,11-12; Jer. 1,7-9; Mt 10,16; Mc 3,13-14; Mc 6,7; Mc 16,15; Atos 4,19-20; Rm 10,14-15;
1Co 1,17-18 (É preciso imprimi-los com antecedência e deixá-los no cesto, junto a um cartel que diz: "Jesus hoje quer lhe
dizer uma coisa").

Depois de um momento de silêncio, e se pode partilhar alguma ressonância...
Cano ( a comunidade escolha)
Leitora: (Uma irmã levara fitas vermelhas e pretas, e ao colocá-las no centro do mapa ela diz:) Senhor, nós
apresentamos um mundo dilacerado pelo ódio, pela guerra, pela fome, pela injustiça. Gritos de dor e
morte. Um mundo tingido de vermelho pelo sangue derramado em todos os lugares da terra, como
indicam essas fitas vermelhas. Um mundo vestido de luto, como as fitas pretas, por tantas mortes
injustas ou pelo Covid-19... Em meio de esta realidade estiveram as nossas primeiras Irmãs e queremos
estar também nos.
Silêncio…
Leitora: (Outra irmã leva algumas pegadas e as coloca no chão, ao redor do globo ou no mapa, e diz:) Senhor, o que
faríamos para deixar nosso coração egoísta, confortável e tranquilo e trocá-lo por um coração como o
teu? Apresentamos estas pegadas, são as pegadas que as nossas Irmãs Missionárias deixaram ao longo
destes 99 anos e que também nós queremos deixar neste mundo. Um mundo que está descobrindo um
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Jesus vivo, presente entre todos e que nos ama. Graças aos missionários/rias isso está se tornando uma
realidade. Graças a eles e elas, Jesus começa a ser conhecido e amado.
Guia: Vamos deixar resoar as palavras de um grande Missionário:
Missão é partir,
andar, deixar tudo,
sair de si mesmo, quebrar a crosta do egoísmo
que nos envolve em nós mesmos.
Missão, é parar de girar
em torno de nós
como se fossemos o centro
do mundo e da vida.
Missão, é não se deixar bloquear
nos problemas do mundo pequeno
ao qual pertencemos:
A humanidade é maior.
Missão é sempre partir,
mas não para devorar quilômetros.
É acima de tudo abrir-se aos outros
como irmãos, descubri-los
e encontrá-los.
E, se para descobrir e amá-los
é preciso cruzar os mares
e voar pelos céus,
então a missão é sair
até os confins do mundo. (“Dom” Helder Câmara)
Silêncio para refletir ...
Palavra de Deus: 1Cor. 9,16-19. 22-23
(Se pode fazer um comentário e /ou partilhar a reflexão... A chave pode ser: O envio missionário das
primeiras Irmãs ao Acre, em nome de M. Elisa).
Canto ( a comunidade escolha)
Guia: Elevemos nossas orações a Deus, espontaneamente, pedindo o Dom do seu Espírito:
1.

Pedimos-te o dom de acreditar todos os dias que é possível reconstruir a humanidade a
partir das chaves da dignidade, da igualdade e do respeito pelos direitos humanos. E agir de
acordo com eles.

2.

Pedimos-te o dom de viver no nosso centro, naquela área do nosso ser mais profundo que só
te pertence e através da qual nos descobrimos, filhos e filhas amados por ti.
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3.

Pedimos-te o dom de explicar o Evangelho não verbalmente, mas antes o que nasce no seio
e se exprime através da linguagem corporal e de uma palavra eloquente, corajosa e ousada.

4.

Pedimos-te o dom de ser misericórdia, que nos tornemos ícones do teu Abbá e isso é muito
mais do que fazer obras de caridade.

5.

Pedimos-te o dom de viver intensamente o momento presente, com as suas luzes e
sombras, a sua alegria e a sua dor, e de acolhe-lo como uma bênção.

6.

Pedimos-te o dom de superar nossos medos com confiança, para não ficar paralisadas por
eles.

7.

Pedimos-te o dom de reconhecer que nascimento e morte são duas faces da mesma
moeda: a vida. Uma que surge no espaço e no tempo e outra que transcende e é eterno.

ORAÇÃO PELOS CONTINENTES (na medida que os continentes são nomeados, as velas coloridas ascesa são
colocadas no cenário da oração)

Guia: repetimos após cada leitura: “Padre, que todas sejamos presença missionária”.
Leitora1: Rezemos PELA EUROPA, para que a Nova Evangelização, nova no seu ardor, nova nos
métodos e nova nas suas expressões, o estimule a regressar às suas raízes como Missionário
Evangelizador e, assim, por fim ao secularismo vigente.
Rezemos para que onde somos presencia: Itália, Portugal e Albânia, sejamos movidas pelo espírito de
dedicação, entusiasmo e profecia que animou o primeiro grupo de Irmãs Missionárias.
Leitora 2: Rezemos PELA AMÉRICA, onde vários países possuem grandes riquezas naturais, mas
sua população é em sua maioria pobre. E além de ser pobre, ela acredita
profundamente. É o continente da esperança, com um povo generoso,
grato, com ilusões, com vontade de viver.
Rezemos para que onde somos presença: Brasil, Argentina, Bolívia,
Peru e México, sejamos movidas pela fé, pela capacidade de renúncia e
doação como as de nossas primeiras Irmãs Missionárias e continuemos
arriscando nossas vidas pelo bem do Reino.
Leitora 3: Rezemos PELA ÁFRICA, onde o VIH (Aids) e a malária são a principal causa de morte;
mas também para que a experiência da jovem Igreja africana não diminua no seu caminho para a vida e
a vida em abundância, graças ao empenho alegre e determinado dos seus Missionários e Missionárias.
Rezemos para que onde somos presencia: Costa do Marfim e Togo, sejamos movidas pelo testemunho
das nossas primeiras Irmãs Missionárias, e sejamos desafiadas a recriar a missão nas novas culturas,
buscando respostas aos desafios que nos são apresentados.
Leitora 4: Rezemos PELA ÁSIA, onde na maioria dos países a presença cristã é mínima, para que a
evangelização se torne a prioridade mais importante neste continente.
Rezemos para que onde somos presencia: Filipinas (único país asiático com maioria católica), sejamos
movidas a irradiar a luz da fé, a difundir a força do Evangelho a outros países asiáticos, como o fizeram
as primeiras Irmãs Missionárias, cem anos atrás.
Leitora 5: Rezemos PELA OCEANIA, que está coberta por um grande mistério. Seus milhares de
ilhas, suas florestas e o imenso mar que a cerca, vislumbram um mundo encantado, exótico e
5

fascinante. Para que as grandes potências mundiais não o vejam como um depósito de lixo nuclear,
poluindo muitos recursos naturais e imensas áreas de pesca. Para que seu povo viva a paz e esperança.
Rezemos para que um dia as SMR sejam também uma presença fraterna, mariana, de serviço e
reparação. Uma missão aberta ao futuro.
Cantamos o Pai Nosso ... a oração da fraternidade universal.
Guia: Maria, primeira missionária, nos sustente na nossa missão e com ela queremos percorrer neste
ano comemorativo até o primeiro centenário missionário. Rezamos juntas a SALVE RAINHA ...
Bênção e Envio: (A cada oração respondemos Amém e podem ser lidas espontaneamente por cada Irmã)
Ø

Irmãs, vão ao mundo inteiro repetindo minhas palavras, multiplicando meus gestos,
atualizando minha entrega, celebrando minha Páscoa. Sejam uma pequena imagem de mim, um
pequeno Jesus vivo. Amém

Ø

Irmãs, vão. Todas enviadas. Todas missionárias. Com todos os meus poderes. Mas não com
poderes políticos ou econômicos. Com a força da fé, da paz, do desapego. Com o poder do
amor e da fraternidade. Com o poder do Evangelho. Amém

Ø

Irmãs, vão. Não tenhan medo. Irei à sua frente e esperarei por vocês no coração de cada
pessoa, especialmente de cada pobre. E eu também irei dentro de vocês. A sua voz será a minha
palavra, vou andar com os seus pés e tocar com as suas mãos. Amén.

Ø

Irmãs, vão. O mundo precisa de vocês. Não guardem minhas boas notícias apenas para vocês.
Ouçan. Não parem. Sempre olhem para frente. Nunca olhem para trás. Amém

Ø

Irmãs, vão. Com a mesma paixão de M. Elisa. Com os sonhos que ela tinha para suas filhas.
Prontas para encarnar o carisma e multiplicá-lo nas diversas realidades em que estamos. Amém

Guia: Senhor Jesus, tu nos chamaste a colaborar na obra de extensão do teu Reino, para que sejamos
mensageiras do teu amor e testemunho vivo da tua caridade no meio do teu povo, concede-nos a graça
de sermos discípulas incansáveis ao serviço de teu reino. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém
Canto Final
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