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“Vigília por toda vida humana nascente”
TODOS: Ele está no meio de nós!

DEUS NOS REÚNE

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e salvação!

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Queridos irmãos e irmãs celebramos
hoje, em todo o mundo a vigília pela vida do
nascituro, na perspectiva do Tempo de Advento
e do Natal que se aproxima. Deus é a fonte da
Vida. Logo, é Nele que nascemos, existimos
e nos movemos, até alcançar a nossa meta
definitiva, isto é, contemplar sua face para
sempre. Enquanto estamos neste mundo somos
chamados a ser promotores da Vida e seus
guardiões. Não podemos desprezá-la desde o
momento de sua concepção até a morte natural.
A vida humana é valor inviolável.
Todas merecem o mesmo respeito, pelo simples
fato de serem pessoas. Lembremos de modo
especial dos que ainda se encontram no ventre
materno (os Nascituros). Que estes sejam protegidos e amados desde então. Imploremos a
benção de Deus por todos nós e demos inicio
à nossa celebração.
03. ACENDIMENTO E PRECE
Estando as luzes apagadas, canta-se um refrão
meditativo:
Mesmo as trevas não são trevas!
Para ti, a noite é luminosa como o dia!
Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Dir.: Graças te damos, ó Pai, por teu filho Jesus
Cristo, nosso Senhor, por quem nos tiraste
das trevas e nos chamastes para a tua luz.
Terminamos este dia e chegamos ao começo
da noite. Fomos saciados pela luz do dia, que
criaste para alegria nossa. E agora, enquanto não
nos falta a luz da tarde, cantamos tua santidade
e tua glória, por teu filho amado, Jesus Cristo,
Senhor nosso.
Canta-se: Luz radiante, luz de alegria,
Luz da glória, Cristo Jesus! (bis)
Segue-se a celebração como de costume, a
partir da saudação...
Dir.: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
04. MOMENTO PENITENCIAL
Dir.: Senhor, pelas vezes que não defendemos e
não promovemos a vida, tende piedade de nós.
TODOS: Senhor, tende piedade de nós!
Dir.: Cristo, pelas vezes que nos omitimos diante
dos ataques contra a vida, tende piedade de nós.
TODOS: Cristo, tende piedade de nós.
Dir.: Senhor, pelas vezes que não valorizamos
dignidade da pessoa humana, tende piedade
de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

07. REFLEXÃO

05. OREMOS

• Amamos a vida que nos foi dada por Deus?

Deus, Autor da vida e cheio de amor, tende
compaixão de nós, perdoai os nossos pecados,
conduze-nos à vida eterna e ajuda-nos a seguir
os passos do vosso Filho, para que passando
com Ele pela cruz, cheguemos ás alegrias da
vida Eterna. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

• Somos defensores e promotores da vida
onde estamos?

06. LEITURA BÍBLICA

Senhor, escutai a nossa prece!

Ler pausadamente: Gn 1,1-2,4.

Senhor, que a sua Igreja, como Mãe e Mestra,
seja promotora da vida de todos, seguindo os
passos do seu Senhor, rezemos:

Acabamos de ouvir o texto que relata a criação
do Mundo. Deus é o seu autor. Ele cria todas as
coisas. Faz tudo passar do caos ao cosmos.
Faz tudo existir em plena harmonia. Cada ser
ocupa seu espaço e concorre para a realização
do projeto divino. Após criar todas as coisas,
Deus cria o homem e a mulher. Eles são criaturas
prediletas do Senhor. Deus organizou todo o
universo e o preparou para eles. Isto já é sinal
da grandeza do amor divino por nós. Toda a vida
brota Dele. Nada passou a existir sem Ele. De
modo especial afirmamos que a vida humana
é obra de suas mãos.
Ela nos é dada como dom da infinita bondade
sua. Assim, não somos proprietários de nossa
existência. Ela brota de Deus, se nutre Dele e
tende para Ele. Não temos o direito de interferir
no decurso de nossa vida. Desde o momento
da concepção no útero materno, até a morte
natural de um ser humano, devemos promover
sua dignidade e defender o valor sagrado da
vida. Não tem etapa mais importante que a
outra. Todos os momentos são preciosos. É
sempre a mesma pessoa que está ali.
Desde que é concebida, esta deve ser respeitada. Aqui destacamos o período da vida
do Nascituro. Esse período coincide com a
gestação (geralmente nove meses) no útero
materno. É um ser indefeso, frágil. Esse merece
maior cuidado ainda de nossa parte.
Aqui alçamos nossa voz e dizemos sim à vida,
e não ao aborto. Quem defende a vida, promove o projeto de Deus. E toda defesa deve ser
acompanhada da luz de nossa fé e dos princípios
da razão natural.

• Como podemos valorizar a vida do Nascituro?
08. PRECES

Senhor que reconheçamos toda a Criação como
obra do amor divino e a valorizemos sempre,
através de sua conservação, rezemos:
Senhor que em nossa vida, sejamos capazes
de reconhecer Jesus como Caminho, Verdade
e Vida, e o imitemos com gestos e palavras,
rezemos:
Senhor que não deixemos de valorizar a vida de
todos os que encontrarmos em nosso caminho,
enxergando além das aparências e amando-os
com sinceridade de coração, rezemos:
Senhor que promovamos e defendamos a
vida em todos os seus estágios e, de modo
particular, a vida do Nascituro, rezemos:
Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.
09. ABRAÇO DA PAZ
Como filhos e filhas do Deus da Paz, saudemonos uns aos outros em Cristo.
10. BÊNÇÃO FINAL
Dir.: Estivemos reunidos em Nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo.
TODOS: Amém!
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