
 
 

25 de março 
 

Festa da Anunciação do Senhor 
 

Dia Nacional de Oração pelo bom êxito do Congresso da Vida 
Consagrada em Aparecida-SP  

 

 

Tema: “ASSUMIR O NÚCLEO IDENTITÁRIO DA VIDA     

CONSAGRADA: Atitude Profética, Processo Mistagógico” 

Lema: “Não ardia nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?” 

(Lc 24,32) 

Canto ou Hino (escolher) 

Motivação 
D.Neste dia em que celebramos a Anunciação do Senhor, unamo-nos, 

Consagradas e Consagrados, para pedir a Deus, por intermédio de Maria, 

a graça do bom êxito do Congresso Nacional da Vida Consagrada. Em 

nosso coração, nas comunidades, nas Congregações e nas 20 Regionais, 

no Brasil e no mundo, rezemos para que, como Maria na Anunciação, 

acolhamos Cristo em nós e que seja Ele, hoje e sempre, o nosso único 

tesouro do coração. Ter Cristo no coração e estar no coração de Cristo é a 

condição para que se realizem as palavras do Papa Francisco: “Onde há 

Consagrados/as, há sempre alegria”.  

 

L1. O Congresso da Vida Consagrada é uma graça do Pai aos 

Consagrados e Consagradas para que, dóceis ao Espírito, na mística e na 

profecia, busquem centralizar tudo em Cristo, em vista do Reino. Sinal 

de esperança, a VRC leva o Deus do Amor e da Vida aos excluídos e 

indesejados da sociedade. Eles são os prediletos de Cristo, dignos do 

Reino. Nossa vocação é ser memória viva de Jesus e do Reino.  

 

L2.Todos nós, como Vida Religiosa Consagrada, somos chamados a nos 

renovar na alegria e a perscrutar novos horizontes. Que este Congresso 

seja, para todas as gerações, o embarque decisivo no Ano da VC, que 

depende de nosso entusiasmo e vitalidade para que produza os frutos 

necessários à realidade atual, sedenta de Deus. 

 

T. “A tristeza e o medo devem ceder lugar à alegria: Alegrai-vos... 

exultai... resplandecei de alegria – diz o Profeta Isaías (66-10). “Esta é a 

beleza da consagração: é a alegria, a alegria...”. 

 

L3. Todo cristão e, sobretudo, nós, somos chamados a levar esta 

mensagem de esperança que dá serenidade e alegria: a consolação de 

Deus, a sua ternura para com todos. Mas podemos ser doadores se 

experimentarmos nós por primeiro a alegria de ser consolados por Ele, de 

ser amados por Ele” (Papa Francisco).  

 



L4. “Unidos para perscrutar o horizonte. O horizonte de chegada é 

marcado pelo ritmo do Espírito, não é uma terra conhecida. Abrem-se 

diante de nossa caminhada novas fronteiras, realidades novas, outras 

culturas, necessidades diversas, periferias. É preciso recolher-se em 

oração com um sentido de paixão e compaixão pelo bem do povo que 

vive cenários de perda e, muitas vezes, de dor”(Perscrutai, p. 49 e 50). 

 

Canto (escolher) 
 

D. Neste momento, acende-se uma vela. Espontaneamente, expressar 

intenções pelo bom êxito do Congresso. 

 

D. Salmo 62 – Sede de Deus 

Ant. O Anjo Gabriel foi enviado à esposa de José, Virgem Maria. 

 

- Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! Desde a aurora ansioso vos busco. - A 

minh’alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra 

sedente e sem água! 

- Venho, assim, contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. 

- Vosso amor vale mais do que a vida: e por isso meus lábios vos 

louvam. 

 

- Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos! – A 

minh’alma será saciada, como em grande banquete de festa; - cantará a 

alegria emmeus lábios, ao cantar para vós meu louvor! 

 

Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós! – Para 

mim fostes sempre um socorro; de vossas asas à sombra eu exulto. – 

Minha alma se agarra em vós; com poder vossa mão me sustenta.  

 

Glória. Ant.  

 

Evangelho (Lucas 1, 26-38) 
 

Proclamação do evangelho de JC segundo Lucas – Quando Isabel 

estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade 

da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a 

um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. 

O anjo entrou onde ela estava e disse: «Alegra-te, cheia de graça! O 

Senhor está contigo». Ela perturbou-se com estas palavras e começou a 

pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse: «Não 

tenhas medo, Maria! Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás 

à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande; será 

chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, 

seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu 

reino não terá fim». Maria, então, perguntou ao anjo: «Como acontecerá 

isso, se eu não conheço homem?» O anjo respondeu: «O Espírito Santo 

descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por 

isso, aquele que vai nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também 

Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto 

mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível». 

Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua 

palavra”. E o anjo retirou-se. 

 

Partilha da Palavra 
 
Pai-Nosso e Ave-Maria 
 

D. ÓDeus, fonte de ternurae bondade, que nos chamou à comunhão 

fraterna em Jesus Cristo, fortalecei e acompanhai toda a Vida Consagrada 

que se põe a caminho, rumo à casa da Mãe Aparecida. Que o sim de 

Maria fortaleça o nosso sim neste tempo de graça e confirmação do 

chamado à Vida Consagrada, por Cristo na unidade do Espírito Santo.  

 

T. Amém! 

 

MAGNIFICAT (cantar ou rezar) 
 

A minha alma glorifica o Senhor.  

Meu espirito se alegra em Deus, meu Salvador.   



Porque pôs os olhos na humildade da sua serva.   

Doravante todas as gerações me proclamarão Bem-aventurada.   

Porque 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.   

Ele manifesta maravilhas com o seu braço:   

Dispersa corações orgulhosos.   

Derruba o trono dos poderosos,   

e exalta os humildes.   

Aos famintos ele enche de bens   

Despede os ricos de mãos vazias.   

Socorre seu povo, seu servo,   

lembrando sua própria misericórdia.  

Como havia prometido aos nossos Pais,   

em favor de Abraão e de sua descendência   

Para sempre. (Lc 1,46-55) 
 

ORAÇÃO PELA VIDA CONSAGRADA 
 

Vem, Espírito Criador, com a graça multiforme, 

iluminar, vivificar e santificar a tua Igreja! 
 

Unida no louvor, ela Te agradece 

o dom da Vida Consagrada, concedido e confirmado 

na novidade dos carismas ao longo dos séculos. 

Guiados pela tua luz e radicados no batismo, 

homens e mulheres, atentos aos teus sinais na história, 

enriqueceram a Igreja,  

vivendo o Evangelho no seguimento de Cristo 

casto e pobre, obediente, orante e missionário. 
 

Vem, Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho! 
 

Pedimos-Te que conserves na fidelidade 

todos os consagrados; 

que eles vivam o primado de Deus nas realidades humanas, 

a comunhão e o serviço entre as pessoas, 

a santidade no espírito das bem-aventuranças. 
 

Vem, Espírito Paráclito, amparo e consolação do teu povo! 
 

Infunde nos consagrados a bem-aventurança dos pobres 

para que caminhem na senda do Reino. 

Dá-lhes um coração consolador 

para que enxuguem as lágrimas dos últimos. 

Ensina-lhes a força da mansidão 

para que neles brilhe a Senhoria de Cristo. 

Acende neles a profecia evangélica 

para que abram caminhos de solidariedade 

e saciem expectativas de justiça. 

Derrama nos seus corações a tua misericórdia 

para que sejam ministros de perdão e de ternura. 

Reveste a sua vida com a tua paz 

para que, nas encruzilhadas do mundo, 

possam falar da bem-aventurança dos filhos de Deus. 

Fortifica os seus corações nas adversidades e tribulações; 

que eles se alegrem com a esperança do Reino futuro. 

Associa à vitória do Cordeiro os que, por amor de Cristo 

e do Evangelho, estão marcados com o selo do martírio. 
 

Possa a Igreja, nestes seus filhos e filhas, 

descobrir a pureza do Evangelho 

e a alegria do anúncio que salva. 

Maria, primeira discípula e missionária, 

Virgem que Se fez Igreja, 

interceda por nós. 

Amém 

(Papa Francisco) 

Organizadores 
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Irmã Rosa Maria Martins, mscs 
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