
Motivação 
para a Vigília

C: Vivemos ainda pressionados pelo potencial 

mortífero de um vírus que iniciou sua ação em 

humanos, no início de 2020. Em pouco mais de 

um ano, já são quase 3 milhões de vidas ceifadas 

pela Covid 19, no mundo. No Brasil, já são qua-

se 400 mil as pessoas mortas pela Covid 19. Estes 

números fazem do Brasil um dos países mais mor-

tíferos pela pandemia. Este é o preço que o povo 

acaba tendo que pagar porque seus governantes 

vêm negando a ciência e nem mesmo levando a 

sério a letalidade da doença, desde o início. Mo-

vidos pelo sentimento de luto com tantas famílias 

que choram seus mortos e de solidariedade com 

os profissionais da saúde em sua luta extenuante 

no enfrentamento à pandemia, neste domingo da 

Divina Misericórdia, participemos em nossa casa 

da Vigília de Oração.

Pedindo a 
Bênção de Deus 

D: Diante do grave momento que estamos viven-

do em nosso país, dirijamos nossa oração a Deus, 

que ressuscitou seu Filho Jesus, pedindo-Lhe a 

bênção de compromisso com a vida.

T: Em nome do Pai...

Vigília de 
Oração 

pela Vida
Dia 11 de abril

Ambiente: A família se reúne ao redor de uma 

mesa totalmente vazia. Em outro lugar próximo, 

tenha-se à disposição um vaso de flores, uma cruz 

de madeira, uma pequena faixa de pano branco e 

uma vela apagada.



L: A pandemia do novo coronavírus tem causa-

do e vem causando grande dor a milhares de pes-

soas em nosso país e no mundo. Dá-nos coragem 

e serenidade para respondermos com nosso amor 

fraterno às necessidades das pessoas mais fragili-

zadas e indefesas! 

T: Abençoa, Senhor, o nosso país e o mun-

do inteiro. 

L: Dá-nos, Senhor, vontade firme para agir, saúde 

para trabalhar, força para produzir, consciência 

para reclamar e coragem para combater a ambi-

ção.

T: Abençoa, Senhor, o nosso país e o mun-

do inteiro.

L: Ajuda-nos a varrer a injustiça, aumentar a so-

lidariedade, acabar com os privilégios e construir 

uma nação forte, justa e soberana. 

T: Abençoa, Senhor, o nosso país e o mun-

do inteiro. 

D: Nossa força és Tu, Senhor! Cada pessoa é tua 

casa. Se estiveres em nossa vida, conseguiremos 

ver as possibilidades de seguir em frente com 

mais força e coragem, mesmo nas dificuldades, 

nos momentos de incertezas, nas dores e sofri-

mentos.

Canto: À sombra das tuas velas navegarei. 

/ À sombra das tuas velas, pro alto mar. 

/ Não tenho medo, não tenho medo. / À 

sombra das tuas velas não tenho medo de 

navegar.

Súplica Penitencial

D: Falando sobre a pandemia do novo coronaví-

rus na encíclica Fratelli Tutti, o papa afirmou mais 

ou menos o seguinte: “A pandemia não é uma es-

pécie de castigo divino. Também não é vingança 

da natureza pelos abusos cometidos contra ela. É 

a própria realidade que geme e se rebela”. São pa-

lavras que nos fazem pensar, tomar consciência 

de nossas falhas e pedir perdão: 

L: O “domínio” que temos sobre o mundo criado é 

para ser vivido como preservação e cuidado. Cui-

dar da criação é cuidar da vida. 

T: Pelas vezes que, com nossas atitudes 

movidas pela ganância e pelo consumis-

mo, agredimos a Casa Comum, perdão e 

misericórdia, Senhor! 

L: Cuidar da criação é reconhecer, com agradeci-

da alegria, que as maravilhas da natureza foram 

criadas com amor e sabedoria por Deus, que é 



nosso Pai. 

T: Porque nem sempre respeitamos a Deus 

como o Senhor da Vida e a vida como dom 

de Deus, perdão e misericórdia, Senhor!

L: A lei que rege o cuidado é o amor. Quem ama 

respeita e protege até quem ainda não nasceu, 

porque aos que ainda vão nascer também perten-

ce a Casa que Deus criou bela para todos.

T: Porque nem sempre cuidamos bem da 

vida, perdão e misericórdia, Senhor!

D: Com vergonha, lembramo-nos de que muitas 

vezes agimos com crueldade e sem limites, tanto 

assim que a voz da terra, que deveria ter subido 

a vós, Senhor, em alegre melodia, tornou-se um 

gemido de dor e de morte. Tende, por isso, com-

paixão de nós, Senhor. Perdoai nossos pecados e 

nos conduzi à vida eterna. Amém!

Canto: Vosso coração de Pai sabe perdoar. 

/ Vosso coração de Filho sabe perdoar. / 

Vosso coração de Deus Consolador sabe 

perdoar, sabe perdoar.

Oração de Louvor

D: Certos de que Deus é Pai que nos ama e per-

doa, com sentimento de gratidão, elevemos a Ele 

o nosso louvor.

L: Glória e louvores a Deus pela nossa vida! 

T: Glória a Deus presente entre nós!

L: Glória e louvores a Deus pela vida presente na 

natureza!

T: Glória a Deus presente entre nós!

L: Glória e louvores a Deus pela dedicação dos 

profissionais de saúde e das pessoas que traba-

lham nos hospitais!

T: Glória a Deus presente entre nós!

L: Glória e louvores a Deus pelas pessoas que, 

com carinho e amor, cuidam dos doentes!

T:  Glória a Deus presente entre nós!

L: Glória e louvores a Deus pelos cientistas e pes-

quisadores em sua luta incansável para encontrar 

o meio eficaz de combate à pandemia!

T: Glória a Deus presente entre nós!

(Manifestar espontaneamente outras razões de louvor)

Lembrança dos mortos

D: Vamos colocar sobre a mesa o vaso de flores 



para lembrar a natureza e o mundo que Deus con-

fiou a nós para que os façamos florir e encher-se 

de vida, de alimento, de fraternidade e alegria.

(Alguém coloque sobre a mesa o vaso de flores)

T: Deus onipotente, que estais presente em 

todo o universo, e envolveis com vossa ter-

nura todas as criaturas, derramai em nós 

a força do vosso amor, para cuidarmos da 

vida em todas as suas expressões e beleza. 

Amém!

D: Juntemos às flores, a cruz e a faixa de pano 

branco. A cruz lembra a morte de Cristo. Lem-

bra também todos os que morreram por causa da 

Covid e todos os nossos falecidos. O pano branco 

lembra a ressurreição de Jesus. E, por mérito de 

Jesus Cristo Redentor e vencedor da morte, re-

corda-nos também as pessoas que amamos e que 

já partiram para a vida eterna.

(Alguém coloque sobre a mesa a cruz e a faixa 

de pano sobre ela. Pode-se trazer à memória 

pessoas que morreram de Covid)

T: Deus misericordioso, que nossos irmãos 

falecidos, participantes da ressurreição do 

Senhor, vivam a plenitude da vida junto 

àquele a quem serviram quando estavam 

entre nós...

D: Nestes dias, em nossas igrejas, ao lado do al-

tar, uma grande vela acesa é sinal de Cristo Res-

suscitado, Luz do Mundo. Lembrando o Cristo 

que venceu a morte vamos colocar sobre a mesa a 

vela acesa. Que a luz de Cristo dissipe as trevas do 

luto, do sofrimento e de toda atitude que gera dor.

(Alguém acende a vela e coloca-a sobre a mesa)

T: Ó Deus, fonte de toda luz, que a festa da 

Páscoa acenda em nós a luz de Cristo. Que 

o clarão de sua luz nos ajude a atravessar 

toda escuridão da vida, neste momento de 

tanto sofrimento. Por Cristo, Nosso Se-

nhor. Amém!

Escuta da Palavra

D: O 2º Domingo da Páscoa é o Domingo da Di-

vina Misericórdia. A Igreja nos convida a contem-

plarmos o Rosto Misericordioso de Deus em Je-

sus Ressuscitado. A ressurreição de Jesus não é 

algo do passado; contém uma força que nos faz 

acreditar que toda realidade má pode ser muda-



da. Acreditar na vitória de Jesus sobre a morte é 

também acreditar na possibilidade de mudança, 

de transformação, de renovação. Tomé, depois da 

dúvida e do desânimo, dá este salto de fé. Vamos 

ouvir o que o evangelho deste domingo nos diz:

L: (Ler da Bíblia Jo 20,19-31)

Para refletir:

- Para as comunidades que estavam 

vivendo uma situação de insegurança, 

de fragilidade e medo, a presença de 

Jesus Ressuscitado foi muito impor-

tante. Anima-as e lhes permite enfren-

tar as dificuldades. O que a Ressurrei-

ção de Jesus fala para nós, hoje?

Preces de Esperança 
e Gratidão

D: Quando choramos, Deus nos consola. Quando 

erramos, Deus nos corrige. Quando tropeçamos, 

Deus nos sustenta. Quando sofremos, Deus cuida 

de nós. E Deus tem agido assim, neste tempo de 

pandemia, através das pessoas que, em seu ano-

nimato, arriscam a própria vida para salvar a vida 

dos doentes. Rezemos por estas pessoas.

L: Rezemos pelos médicos e médicas, enfermei-

ras e enfermeiros, voluntários da saúde e funcio-

nários dos hospitais, que no exercício da profis-

são se dedicam ao cuidado dos doentes, para que 

Deus os mantenha seguros e saudáveis.

T: Dai-lhes, Senhor, vossa mão; e conce-

dei-lhes paz interior e sabedoria para con-

duzir com habilidade seus ofícios.

L: Rezemos pelas pessoas que limpam os hospi-

tais, as ruas, que esvaziam as lixeiras, que passam 

pelas casas para recolher o lixo, um trabalho que 

ninguém vê, mas que é tão necessário para pro-

teger nossa vida, para que Deus lhes dê amparo e 

proteção.

T: Dai-lhes, Senhor, vossa mão; e conce-

dei-lhes paz interior e sabedoria para con-

duzir com habilidade seu serviço.

L: Rezemos pelas famílias que, diante do diag-

nóstico de Covid de um familiar e da precariedade 

do atendimento hospitalar por conta da grande 

quantidade de doentes, se veem em situação de 

extrema incerteza, para que Deus ajude-as a man-

ter a mente atenta e confiante, e as liberte da an-

siedade e do pânico.

T: Dai-lhes, Senhor, vossa mão; e conce-



dei-lhes paz interior e sabedoria para con-

duzir com habilidade suas decisões.

L: Rezemos pelos cientistas, entregues à pesquisa 

e aos testes e experimentos diversos, para que a 

sabedoria divina os guie na descoberta de remé-

dios e imunizantes eficazes.

T: Dai-lhes, Senhor, vossa mão; e conce-

dei-lhes paz interior e sabedoria para con-

duzir com habilidade seus estudos e desco-

bertas.

D: Senhor, Deus clemente e causa de nossa ale-

gria, ensinai-nos a ser seu povo fiel, neste momen-

to de crise global. Ajudai-nos a sermos irmãos e 

a seguir os passos de nosso fiel pastor Jesus, que 

deu sua vida por amor. Glorificai vosso nome ao 

conceder as bênçãos necessárias a todos que fa-

zem sua oferta em favor da vida no altar de seu 

trabalho. Amém!

Intercessão 
dos pais de Jesus

D: Os pais de Jesus sabem o que é sofrimento. 

Precisaram tomar atitudes corajosas e criativas. 

Invoquemos sua intercessão por todos que sofrem 

muito neste tempo de pandemia ou que a enfren-

tam com coragem criativa.

L: COM MARIA, mulher e mãe que, através de 

seu SIM, vivenciou a alegria do ressurgir da vida, 

manteve a firme esperança diante da dor e do so-

frimento de seu Filho Jesus, refletindo a dimen-

são da esperança, rezemos: 

T: Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, 

que nunca se ouviu dizer que alguém da-

queles que têm recorrido à vossa proteção, 

implorado a vossa assistência, e reclama-

do o vosso socorro, fosse por vós desampa-

rado(a).

Animado/a eu, pois, de igual confiança, a 

vós recorro, e rogo o vosso favor pelos que 

sofrem. Não desprezeis as minhas súplicas, 

ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas 

dignai-vos ouvi-las e atendê-las. Amém.

L: Nossa Senhora da Saúde.

T: Rogai a Deus por nós.

L: COM SÃO JOSÉ, homem justo e pai de amor, 

que sempre deu proteção ao Filho de Deus e à sua 

Mãe Maria, com confiança, supliquemos:

T: Salve, guardião do Redentor e esposo da 

Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, 
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Maria depositou a sua confiança; convos-

co, Cristo tornou-se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai 

também para nós e guiai-nos no caminho 

da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e cora-

gem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.

D: São José

T: Rogai a Deus por nós.

Bênção

D: Sobre nós, ó Deus, venha a vossa graça, para 

que animados pela fé, nos empenhemos na cons-

trução de um mundo novo a serviço da vida e do 

bem comum.

T: Amém!

D: Abençoai nossas famílias, os que estão sofren-

do por alguma situação difícil, os que estão à fren-

te no trabalho de combate à pandemia e a cada um 

de nós.

T: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém!


