SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL DAS VOCAÇÕES

DIOCESE DO PORTO

2015/2016
Olha-nos com misericórdia
de geração em geração
GUIÃO PARA O ENCONTRO
DE CRISMANDOS / CRISMADOS DA DIOCESE DO PORTO,
DIANTE DA IMAGEM DA VIRGEM PEREGRINA
16 DE ABRIL 2016

DESTINATÁRIOS
Jovens crismandos no ano pastoral em curso
Jovens crismados nos dois últimos anos
Catequistas

TRABALHO PRÉVIO
Envio de catequese a todos os grupos paroquiais com o tema do Magnificat
Os grupos propõem uma breve apresentação (Música, Poesia, Teatro,
Dança) para o sarau ou a vigília
(A apresentação deve ser envida ao Secretariado das Vocações, em suporte digital,
até dia 11 de abril, para avaliação e seleção das propostas)
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OLHA-NOS COM MISERICÓRDIA
DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
PROGRAMA
16h00

3 portas de entrada na cidade:
Zona sul - Sé;
Zona norte - Senhora do Porto;
Zona nascente - Antas
Acolhimento por um Assessor das Vocações: congrega
os vários grupos de Crisma provenientes da Zona
Pastoral respetiva e explica a dinâmica.

16h30

Início - Envia e acompanha o grupo até Cedofeita
Terço dinamizado na caminhada

18h00

Acolhimento em Cedofeita - junto à imagem de Nossa
Senhora
Conclusão da oração do terço

18h30

Sarau
Apresentação de trabalhos selecionados:
Música, Poesia, Teatro, Dança
Conclusão - dar aos jovens crismados/crismandos
elementos que os ajudem a motivar-se por um
percurso vocacional
Jantar partilhado

21h00

Vigília de Oração – com Exposição do Santíssimo
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CATEQUESE: Maria
Fragmento evangélico: Lucas 1, 39-56
Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para
a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e
saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino
saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
Então, erguendo a voz, exclamou:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E
donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois,
logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de
alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir
tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»
Maria disse, então:
«A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.
De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas.
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência, para sempre.»
Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois regressou a sua casa.
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O episódio da Visitação, seguido do cântico do Magnificat, é o primeiro
fragmento de Lucas sobre o qual vamos parar para entender como rezava
Maria. Queria começar esta reflexão com o mesmo ânimo com que um
poeta contemporâneo apresentou este episódio:
Com que voz cantaste, Maria!
Os Salmos antigos
pareciam brilhar
com nova luz
e fundir as colinas,
e todos os pobres
ainda te ouvem.
E queria rezar:
«Senhor, que pelo dom do Espírito Santo inspiraste em Maria esta oração de
louvor e de agradecimento, concede-nos a nós e a todos os pobres do mundo
que ainda escutam esta oração e que a fazem ressoar dentro de si mesmos,
que possamos escutá-la de novo com aquele carinho, com a plenitude de
louvor e com a alegria com a Tua Mãe a cantou pela primeira vez».

Alegria e perplexidade
Em primeiro lugar, pretendemos entender o sentido do episódio em que
se insere a oração do Magnificat. É um episódio que se deve intercalar
entre dois anúncios e duas narrações do nascimento: o anúncio a Zacarias
e o anúncio a Maria, por um lado (que ocupam grande parte do primeiro
capítulo de S. Lucas), e a narração do nascimento de João e o de Jesus, por
outro lado (que ocupa a última parte do primeiro capítulo, e todo o segundo
capítulo).
Entre estes dois anúncios e as duas narrativas está, como um entreato, a
narração da Visitação e o cântico do Magnificat. Trata-se de um episódio
que nos faz entrar no mistério da psicologia humana de Maria, permitindonos perceber o que nela aconteceu, o que é que nela se passou depois
do grande acontecimento em que, de repente, se viu envolvida, sem o ter
previsto: entrar no plano de Deus. Como é que Maria viveu acontecimento, o
que se passou exatamente?
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Depois do anúncio do anjo, Maria é uma pessoa a quem se confiou um
grande segredo que muda a sua vida, que a implica profundamente e que
a levará a viver uma experiência completamente diferente daquela que
tinha imaginado. Maria leva consigo, no coração, este segredo e não pode
partilha-lo com ninguém.
Certamente, este segredo pode enchê-la de júbilo, mas é também
embaraçoso e doloroso. O Evangelho de Mateus dá-nos a entender o peso
deste anúncio: como explicá-lo a José, de quem estava desposada, o que
acontecera?; como torná-lo verosímil?; como lhe fazer entender o mistério
de Deus que se manifestou nela?
Maria encontra-se na situação de quem, tendo algo de grande dentro de si,
algo que lhe transmite ao mesmo tempo alegria e responsabilidade, o quer
comunicar, quer fazer-se entender, mas não sabe com quem nem como.
Nesta solidão, difícil e dolorosa, percorre o caminho até à Judeia para ir
ajudar Isabel.
Muitas vezes também a nós nos acontece o mesmo: temos alguma
coisa dentro de nós e não encontramos ninguém com quem o possamos
comunicar de verdade; não confiamos que alguém nos possa entender e
escutar a alegria ou a dor que sentimos.

A amizade de Isabel
Maria encaminha-se até à montanha da Judeia e , entrando na casa de
Zacarias, saúda Isabel: «Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o
menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
Então, erguendo a voz, exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre!”.
De repente, sem precisar de palavras, Maria sente-se compreendida, sente
que o seu segredo foi captado por quem o podia intuir no Espírito Santo;
sente que o que lhe aconteceu –o mistério de Deus– já é compreendido por
outros, e que é entendido com amor, com benevolência, com confiança.
Sente-se acolhida e plenamente compreendida, de tal modo que pode dar lugar
a todos os sentimentos que tinham ficado comprimidos no seu coração até esse
instante. Agora que outra pessoa pôde intuir o seu segredo, Maria sente-se
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interiormente livre e pode exclamar a plenos pulmões o que lhe vai dentro; pode
expressar-se através de uma amizade discreta e atenta, e a um coração capaz
de a compreender. E, é aqui que irrompe a cantar e a proclamar o que meditou
durante o longo tempo da viagem.
Oh, quanto é importante o valor de uma amizade que nos entenda e que nos
ajude a desbloquear-nos, que nos permita deitar para fora o que levamos
dentro de nós, seja bom ou quem sabe mau! Maria expressa-se cantando e
exultando, pois a sua alma está cheia de alegria.

Um cântico de alegria
Lendo cuidadosamente o seu cântico vemos que começa com o sujeito
«eu»: minha alma, meu espírito. No princípio é ela mesma o centro de tudo:
a sua experiência, a sua alegria, a sua explosão emotiva. Porém, de seguida
o sujeito altera-se: «o meu espírito se alegra em Deus», porque Ele –e
daqui em diante o sujeito é Deus– olhou a humildade… fez grandes coisas…
a sua misericórdia estende-se… fez maravilhas… dispersou os soberbos…
derrubou os poderosos, exaltou os humildes… encheu de bens… despediu os
ricos de mãos vazias… acolheu a Israel.
A estrutura do cântico parte da experiência pessoal. Maria grita o que tem
dentro –glorifico a Deus, exulto–, para de seguida descrever o que Deus
faz. Há uma perfeita fusão entre o aspeto subjetivo pessoal, a experiência
imediata da pessoa que reza, e a sua transposição para a contemplação
da obra de Deus, em que a pessoa se sente integrada. É claro que Maria
também fala de si, mas tudo é contemplação de si mesma no plano de
Deus, no grande mistério em que entrou.
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Contemplar a Deus no mundo como experiência pessoal
Seria interessante perguntar-nos se seríamos capazes de fazer as
afirmações de Maria ou, pelo contrário, se não estaríamos tentados a fazer
as afirmações contrárias, de carácter cético e desesperado, isto é, afirmar
que os soberbos triunfam, que os poderosos dominam a partir dos seus
tronos, que os humildes são humilhados, que os famintos se multiplicam e
que os ricos estão cada vez mais ricos. Aquele a que chamamos «um olhar
realista sobre as coisas» é desmontado na contemplação que Maria faz das
obras de Deus.
É Maria quem traça um quadro ideal da realidade ou seremos nós que não
conseguimos captar exatamente as dimensões do real? De certo modo, ambas
são verdade. De facto, alguns salmos, contrariamente ao Magnificat, dizem
que a verdade já não está entre os filhos dos homens, que todo o homem é um
mentiroso e que explora o seu próximo. Estes salmos chegam a conclusões
sobre as misérias e os sofrimentos do mundo que estão no polo oposto
da discrição que nos faz Maria. O que acontece é que Maria fala olhando a
história a partir da esperança; ela coloca-se do lado do Reino e, diante de uma
humanidade cheia de males, de sofrimentos e de injustiças, contempla a vinda
de Deus, que está a transformar a pobre existência humana.
Perguntemo-nos como é que Maria pode cumprir este gesto profético, esta
contemplação atrevida da história, em que faz que despontem os sinais
do Reino e os sinais de esperança: sinais que fazem luz sobre todos os
sofrimentos da humanidade, destinados a ser transformados para que
avance o Reino. A resposta é que Maria pode fazê-lo porque experimentou a
salvação. Experimentou Deus como salvador da sua vida; experimentou um
Deus que, num instante, vertiginosamente, a transformou, fazendo-a existir
num modo novo de ser, de querer, de esperar e de se relacionar com Ele e
com os outros.
«Deus, meu salvador». A partir daqui, desde a experiência da plenitude da
salvação, Maria pode olhar à sua volta e ver verdadeiramente a história.
A partir daí vê toda a história de Israel, as grandes maravilhas realizadas
por Deus para a salvação do seu povo; a partir daí pode captar aqueles
sinais que o Concílio Vaticano II chamou os «sinais dos tempos». A partir
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da sua própria vida, Maria distingue sinais de esperança e de Evangelho,
antecipações do Reino de Deus na própria história.
Não se pode conhecer o Deus do Evangelho se não se tem a experiência da
salvação. A Virgem teve esta experiência, conheceu o Deus do Evangelho e,
por isso, pode proclamar a Deus e olhar a história do mundo, colocando-se
ao lado do mundo.

O nosso Magnificat
O Evangelho sugere-nos, portanto, esta pergunta: “Como é que Tu, meu
Deus, podes ser o Deus da minha salvação? Como posso eu cantar o meu
próprio Magnificat? A partir de que experiência de salvação é que Te estás
a revelar como o grande Deus, o Deus que transforma a minha existência,
dando-lhe uma força de esperança capaz de me fazer olhar a minha própria
vida e a vida à minha volta com um olhar diferente, colocando-me da parte
do Reino, da parte da justiça, dos humildes, dos pobres?”
Devemos questionar-nos se cantando o cântico de Maria nos colocamos
verdadeiramente na situação daqueles que o escutam como uma realidade
viva, como sugerem os versos poéticos já referidos:
Os Salmos antigos
pareciam brilhar
com nova luz
e fundir as colinas,
e todos os pobres
ainda te ouvem.
Coloquemo-nos diante da oração de Maria e perguntemos qual pode ser o
nosso Magnificat: com que palavras e por referência a que acontecimentos
podemos expressá-lo; quais são as grandes obras de Deus na nossa vida,
essas que nos fazem louvá-lo.
Cada um de nós teria que ter a coragem para abrir o seu próprio coração
para investigar os grandes momentos de Deus na sua vida pessoal.
Pensemos, por exemplo, no que recebemos de bem ou de amor da parte
dos outros, nos encontros que nos encheram de alegria e de fé –desde o
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batismo até às experiências mais recentes –, no nosso encontro com o Deus
da salvação, com o Deus que nos salva, com o Deus que despede os ricos
de mãos vazias e enche de seus bens os famintos e os pobres, isto é, todos
os que esperam nele.
Perguntemo-nos de que penas ou alegrias ocultas nos livra o encontro com
Deus e o encontro com o outro. Perguntemo-nos que realidades grandiosas
emergem para cada um de nós se nos colocamos do lado da esperança e do
lado do Reino.
MARTINI, Carlo Maria. Meditaciones sobre la oración. Confesiones de un viejo cardenal.
Madrid: PPC, 2011, p. 39-48.
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Mistérios da alegria
“O primeiro ciclo, o dos “mistérios gozosos”, caracteriza-se de facto pela
alegria que irradia do acontecimento da Encarnação. Isto é evidente desde
a Anunciação, quando a saudação de Gabriel à Virgem de Nazaré se liga
ao convite da alegria messiânica: «Alegra-te, Maria». Para este anúncio
se encaminha a história da salvação, e até, de certo modo, a história do
mundo. De facto, se o desígnio do Pai é recapitular em Cristo todas as
coisas (cf. Ef 1, 10), então todo o universo de algum modo é alcançado pelo
favor divino, com o qual o Pai Se inclina sobre Maria para torná-La Mãe do
seu Filho. Por sua vez, toda a humanidade está como que incluída no fiat
com que Ela corresponde prontamente à vontade de Deus.
Sob o signo da exultação, aparece depois a cena do encontro com Isabel,
onde a mesma voz de Maria e a presença de Cristo no seu ventre fazem
«saltar de alegria» João (cf. Lc 1, 44). Inundada de alegria é a cena de
Belém, onde o nascimento do Deus-Menino, o Salvador do mundo, é
cantado pelos anjos e anunciado aos pastores precisamente como «uma
grande alegria» (Lc 2, 10).
Os dois últimos mistérios, porém, mesmo conservando o sabor da alegria
antecipam já os sinais do drama. A apresentação no templo, de facto,
enquanto exprime a alegria da consagração e extasia o velho Simeão,
regista também a profecia do «sinal de contradição» que o Menino será
para Israel e da espada que trespassará a alma da Mãe (cf. Lc 2, 34-35).
Gozoso e ao mesmo tempo dramático é também o episódio de Jesus, aos
doze anos, no templo. Vemo-Lo aqui na sua divina sabedoria, enquanto
escuta e interroga, e substancialmente no papel d’Aquele que “ensina”. A
revelação do seu mistério de Filho totalmente dedicado às coisas do Pai é
anúncio daquela radicalidade evangélica que põe inclusive em crise os laços
mais caros do homem, diante das exigências absolutas do Reino. Até José e
Maria, aflitos e angustiados, «não entenderam» as suas palavras (Lc 2, 50).
Por isso, meditar os mistérios gozosos significa entrar nas motivações
últimas e no significado profundo da alegria cristã. Significa fixar o olhar
sobre a realidade concreta do mistério da Encarnação e sobre o obscuro
prenúncio do mistério do sofrimento salvífico. Maria leva-nos a aprender
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o segredo da alegria cristã, lembrando-nos que o cristianismo é, antes de
mais, evangelion, “boa nova”, que tem o seu centro, antes, o seu mesmo
conteúdo, na pessoa de Cristo, o Verbo feito carne, único Salvador do
mundo.
(RVM, 20)

Pai Nosso que estais nos Céus,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai
hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.

Avé Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco,
bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte.
Ámen

Oração de Fátima

Invocação Vocacional

Ó meu bom Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente
as que mais precisarem.

V. Mandai, Senhor,
R. santos apóstolos para a vossa
Igreja.
ou
V. Oh Maria, Mãe da Igreja,
R. rogai por nós, e dai-nos muitas e
santas vocações.
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1º Mistério gozoso:
A Anunciação do Senhor
Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia
chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José,
da casa de David; e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o
anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria, não
temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e
dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus.» (Lc 1, 26-28. 30.31)
(Breve pausa de silêncio)

Intenção
Oremos por todos aqueles que escutam o chamamento para se
consagrarem a Deus mediante a profissão dos conselhos evangélicos ou na
vida sacerdotal, para que sejam generosos e prontos como Maria a dizer o
seu “sim”.
(Pai-Nosso, 10 Avé Marias, Glória ao Pai, Oração de Fátima, Invocação Vocacional)

Oração
Senhor nosso Deus, que pela anunciação do Anjo
quisestes que a Virgem Imaculada
se tornasse Mãe do vosso Verbo
e, envolvida na luz do Espírito Santo,
fosse consagrada templo da divindade,
ajudai-nos a ser humildes como ela,
para cumprirmos fielmente a vossa vontade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
(Missal Romano, Oração Colecta de 20 de Dezembro)
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2º Mistério gozoso:
A Visitação de Nossa Senhora a sua Prima Santa Isabel
Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a
montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de
alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a
voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre.
(Breve pausa de silêncio)

Intenção
Rezemos pelas famílias cristãs, para que animados pelo espírito de amor
e de fé sejam autênticas «igrejas domésticas» e terreno fecundo para o
nascimento de vocações de especial consagração.
(Pai-Nosso, 10 Avé Marias, Glória ao Pai, Oração de Fátima, Invocação Vocacional)

Oração
Deus, Salvador dos homens,
que, por meio da Virgem Santa Maria, arca da nova aliança,
levastes a salvação e a alegria à casa de Isabel,
concedei-nos que, obedecendo à inspiração do Espírito,
possamos levar Cristo aos nossos irmãos
e glorificar-Vos com os nossos louvores
e a santidade da nossa vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
(Coletânea de Missas da Virgem Santa Maria – Missal. Oração Colecta da Visitação da
Virgem Santa Maria)
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3º Mistério gozoso:
O Nascimento de Jesus em Belém
E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à
luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa
manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. (Lc 2, 6-7)
(Breve pausa de silêncio)

Intenção
Rezemos pelos jovens que respondem ao chamamento do senhor, para que
contemplando o nascimento de Jesus sintam sempre maior o fascínio do
seguimento evangélico e cresçam em sabedoria e santidade de vida.
(Pai-Nosso, 10 Avé Marias, Glória ao Pai, Oração de Fátima, Invocação Vocacional)

Oração
Pai santo, Deus eterno,
que quisestes estabelecer na Virgem Santíssima
o trono real da vossa sabedoria,
iluminai a vossa Igreja com a luz do Verbo da vida,
para que, seguindo diligentemente o esplendor da verdade,
alcance a perfeita felicidade
no pleno conhecimento do vosso amor.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
(Coletânea de Missas da Virgem Santa Maria – Missal. Oração Colecta de A Virgem
Maria, Sede da Sabedoria)
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4º Mistério gozoso:
A Apresentação do Senhor
Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a Lei de Moisés,
levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Ora, vivia em
Jerusalém um homem chamado Simeão; era justo e piedoso e esperava a
consolação de Israel. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais
trouxeram o menino Jesus, a fim de cumprirem o que ordenava a Lei a seu
respeito. Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus. «Este menino está
aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de
contradição; uma espada trespassará a tua alma. Assim hão-de revelar-se
os pensamentos de muitos corações.» (Lc 2, 22. 25. 27-28. 34)
(Breve pausa de silêncio)

Intenção
Rezemos pelos consagrados, para que as suas vidas, inteiramente oferecida
a Deus e ao próximo com a profissão dos conselhos evangélicos, sejam para
o mundo fontes de fé, testemunho de amor e sinal de esperança.
(Pai-Nosso, 10 Avé Marias, Glória ao Pai, Oração de Fátima, Invocação Vocacional)

Oração
Deus eterno e omnipotente,
que, pela Santíssima Virgem,
manifestastes ao mundo o vosso Filho
como glória de Israel e luz das nações,
concedei-nos que, seguindo os conselhos e o exemplo de Maria,
fortaleçamos a nossa fé em Cristo
e O reconheçamos como o único Mediador
e Salvador de todos os homens.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
(Coletânea de Missas da Virgem Santa Maria – Missal. Oração Colecta de A Virgem
Maria na Epifania do Senhor)
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5º Mistério gozoso:
O encontro do Menino Jesus no templo, entre os
Doutores
Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a
ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe
disse-lhe: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos
aflitos à tua procura!» Ele respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não
sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2, 46. 48-49)
(Breve pausa de silêncio)

Intenção
Rezemos pelos pais, para que saibam respeitar e conduzir as escolhas
dos filhos que se sentirem chamados à vida consagrada ou ao ministério
sacerdotal.
(Pai-Nosso, 10 Avé Marias, Glória ao Pai, Oração de Fátima, Invocação Vocacional)

Oração
Senhor nosso Deus,
que na Virgem Santa Maria nos destes um exemplo
do discípulo que observa fielmente as palavras da vida,
abri os nossos corações para ouvir a palavra da salvação,
a fim de que, pelo poder do Espírito Santo,
ela se nos manifeste sempre mais
e dê fruto abundante na nossa vida.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
(Coletânea de Missas da Virgem Santa Maria – Missal. Oração Colecta de A Santa
Maria, discípula do Senhor)

Antonio Fiorenza, Rosario Vocazionale
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