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“Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5) 
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 Prepara-se o necessário para a Exposição do Santíssimo Sacramento 

Saudação Inicial (Presidente da Celebração) 

Introdução (Seminarista) 

Nesta Semana de Oração pelos Seminários, somos convidados a entrar na 
intimidade com o Senhor, em ordem à missão. Ao rezarmos pelos nossos seminários e 
pelos seus alunos e formadores, recordemos que o sacerdote cumpre o mandato do 
serviço. Acolhamos a Palavra do Senhor e permaneçamos com Ele em silêncio. 
Entreguemos-lhe todas as ações pastorais que serão levadas a cabo nestes dias em 
todas as nossas paróquias e dioceses. Escutemos o que nos diz ao coração e levemos 
connosco este Olhar, testemunhando-o com as nossas vidas. Deste momento surgirá 
em nós o apelo da Mãe de Jesus: “Fazei o que Ele vos disser”.  

 

Exposição do Santíssimo Sacramento 

Cântico 

1. Não adores nunca ninguém mais que a Deus! 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus! 
Não adores nunca ninguém mais… 
Não adores nunca ninguém mais… 
Não adores nunca ninguém mais que a Deus! 
 
2. Não escutes ... 
 
3. Não contemples ... 
 
4. Porque só Ele te pode saciar! 
Porque só Ele te pode saciar! 
Não adores nunca ninguém mais… 
Não escutes nunca ninguém mais… 
Não contemples nunca ninguém mais que a Deus! 

Invocações 

“Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não 
crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam". 
 

Momento de silêncio 

Pres. Oremos. Senhor, que sois Amor e por Amor nos chamastes à vida e ao serviço 
dos irmãos, olhai com ternura os seminaristas, os seus formadores e todos os 
sacerdotes, para que, a exemplo do Vosso Filho, se entreguem com alegria ao serviço 
do Vosso povo, não como dominadores, mas como servidores da fé. Por Nosso 
Senhor. 
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Liturgia da Palavra  
 
Leitura do Livro de Jeremias (Jer 1, 4-9) 
 
O Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: 
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; 
antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei 
e te constituí profeta entre as nações». 
Então eu disse: 
«Ah, Senhor Deus, mas eu não sei falar,  
porque sou uma criança». 
O Senhor respondeu-me: 
«Não digas: ‘Sou uma criança’, 
porque irás ao encontro daqueles a quem Eu te enviar 
e dirás tudo quanto Eu te mandar dizer. 
Não tenhas receio diante deles, 
porque Eu estou contigo, para te salvar – diz o Senhor». 
Depois o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse-me: 
«Eu ponho as minhas palavras na tua boca». 
 
Palavra do Senhor. 

Salmo Responsorial 39(40) 

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 
 
1. Esperei no Senhor com toda a confiança 
e Ele atendeu-me. 
Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus. 
 
2. Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações, 
mas abristes-me os ouvidos; 
não pedistes holocaustos nem expiações, 
então clamei: “Aqui estou”. 
 
3. “De mim está escrito no Livro da Lei 
que faça a vossa vontade. 
Assim o quero, ó meu Deus, 
a vossa lei está no meu coração”. 
 
4. Proclamei a justiça na grande assembleia, 
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. 
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração, 
proclamei a vossa fidelidade e salvação. 

Aclamação ao Evangelho 

Refrão: Aleluia. Repete-se  
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Deus chamou-nos, por meio do Evangelho, 
a tomar parte na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

X Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

Jo 2, 1-11 

Naquele tempo, 
realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. 
Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento.  
A certa altura faltou o vinho. 
Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: 
«Não têm vinho».  
Jesus respondeu-Lhe: 
«Mulher, que temos nós com isso? 
Ainda não chegou a minha hora». 
Sua Mãe disse aos serventes: 
«Fazei tudo o que Ele vos disser». 
Havia ali seis talhas de pedra, 
destinadas à purificação dos judeus, 
levando cada uma de duas a três medidas. 
Disse-lhes Jesus: 
«Enchei essas talhas de água». 
Eles encheram-nas até acima. 
Depois disse-lhes: 
«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram.  
Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, que tinham tirado a 
água, sabiam chamou o noivo e disse-lhe: 
«Toda a gente serve primeiro o vinho bom 
e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. 
Mas tu guardaste o vinho bom até agora». 
Foi assim que, em Caná da Galileia, 
Jesus deu início aos seus milagres. 
Manifestou a sua glória 
e os discípulos acreditaram n’Ele.  

Palavra da salvação.  

Nestas bodas é realmente estipulada uma Nova Aliança e aos servidores do 
Senhor, isto é, a toda a Igreja, é confiada a nova missão: “Fazei o que Ele vos 
disser”. Servir o Senhor significa escutar e colocar em prática a sua Palavra. É a 
recomendação simples mas essencial da Mãe de Jesus e é o programa de vida do 
cristão. Para cada um de nós, tirar da vasilha equivale a confiar-se à Palavra de 
Deus para experimentar a sua eficácia na vida. Então, juntamente como chefe de 
mesa que provou a água tornada vinho, também nós podemos exclamar: “Tu 
guardaste o melhor vinho até agora”. Sim, o Senhor continua a reservar aquele vinho 
bom para a nossa salvação, assim como continua a brotar do lado ferido do Senhor. 
 

Papa Francisco, Audiência Geral de 8 de Junho de 2016 
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Breve reflexão pelo Presidente da Celebração. Onde as circunstâncias o permitirem, 
um seminarista ou sacerdote dará um breve testemunho de vida. 

Momento de silêncio 

Cântico para meditação 

Nada te turbe, nada te espante, 
quem a Deus tem nada lhe falta. 
Nada te turbe, nada te espante, 
Só Deus basta. 

Salmo do discípulo 

Divide-se em vários grupos ou salmistas conforme as circunstâncias.  
 
Aqui estamos, Senhor, como os teus discípulos na Galileia. 
Aqui estamos, Senhor, respondendo ao teu chamamento. 
Aqui estamos, Senhor, porque a nossa alegria és Tu. 
Aqui estamos, Senhor, queremos ser anunciadores do teu Reino. 
Aqui estamos, Senhor, com a confiança posta em Ti. 
 
Como os discípulos na Galileia… 
O nosso desejo é sair ao teu encontro, 
Porque no meio da nossa vida 
Tu ocupas sempre um lugar importante. 
 
Respondendo ao teu chamamento… 
Porque a Ti, não se pode dizer que não, 
Porque na nossa resposta encontramos a alegria. 
Aqui nos tens, podes contar connosco. 
Não sabemos se saberemos realizá-lo como Tu desejas, 
Mas sabes que não nos falta um ideal. 
 
Porque a nossa alegria és Tu… 
Quem Te descobre já não pode viver como antes; 
Quem Te viu, já não pode negar-Te; 
Quem Te sentiu já não pode esquecer-Te. 
Tu és a nossa alegria, 
Porque Te vimos, sentimos e descobrimos. 
Tu és a nossa alegria, 
Porque és a pérola preciosa, o tesouro escondido. 
Tu és a nossa alegria, 
Porque toda a nossa vida tem sentido desde a tua presença. 
 
Queremos ser anunciadores do teu Reino… 
Porque te sentimos perto; 
Porque agora sabemos o que é o bom, o perfeito; 
Porque, quando algo tão grande como tu se descobre, 



Vigília de Oração 
Semana dos Seminários 2017 

6 

 
Já não é possível guardar silencio. 
Aqui estamos, porque sabemos que necessitas de nós 
E oferecemos-Te o melhor que temos,  
A nossa própria vida, 
Para que seja instrumento ao serviço do teu Reino. 
 
Com a confiança posta em Ti… 
Sabemos que não devemos pôr toda a confiança 
Nas nossas próprias forças, mas nas tuas. 
Por isso vimos a Ti, 
Porque se nos faltar valentia, Tu nos darás coragem. 
Se nos faltar fé, Tu no-la aumentarás. 
Se nos faltar ânimo, Tu nos darás paciência; 
Porque contigo, Senhor, qualquer coisa é possível. 
 
Aqui estamos, Senhor, porque és o nosso Deus. 
Aqui estamos, Senhor, porque olhaste para nós. 
Aqui estamos, Senhor, pordes contar connosco. 
Aqui estamos, Senhor, para te dizermos com o coração 
Que nos ajudes nesta nossa missão. 

Momento de silêncio 

Súplicas  

Tu necessitas de pessoas dispostas que queiram transmitir a outros cristãos o que 
viveram e experimentaram. 
Todos: Conta Connosco para anunciar o Teu Evangelho 
 
És a pérola preciosa, quem Te descobre é capaz de vender tudo com o objectivo de Te 
seguir. Nós queremos vender o que nos estorva e dedicar-te parte do nosso tempo. 
Todos: Conta Connosco para anunciar o Teu Evangelho 
 
Sabemos que nem tudo será fácil. Logo teremos dificuldades e algum desânimo, 
porque não conseguimos tudo o que pretendemos. Mas, apesar de tudo, dizemos-Te. 
Todos: Conta Connosco para anunciar o Teu Evangelho 
 
Há muita gente que escutou a Bona Nova do Reino, mas que por diversos motivos 
caiu numa vivência monótona da fé, uma fé tão pobre que às vezes carece mesmo de 
um sentimento profundo. No meio dessas pessoas…. 
Todos: Conta Connosco para anunciar o Teu Evangelho 
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Oração da Semana dos Seminários 

Deus, nosso Pai, 
que pela Vossa Palavra 

tudo criastes e tudo sustentais, 
nós Vos damos graças  

pelo dom do Vosso Filho, Jesus, 
Palavra viva e reconciliadora. 

N’Ele manifestais o esplendor da Vossa glória, 
para que, acreditando n’Ele, 
vivamos segundo a Palavra 

que nos cria de novo. 

Nós Vos bendizemos 
pelo dom do ministério sacerdotal, 

pelo qual associais aos primeiros discípulos, 
que acreditaram em Jesus, outros companheiros 

que continuam a servir à humanidade 
o alimento da Palavra, 

o banquete da Eucaristia 
e a via da Reconciliação. 

Nós Vos pedimos pelos seminaristas 
e seus educadores, 

para que abram os corações à Palavra 
e a vivam com desassombro, 

dando testemunho da Vossa alegria no mundo. 

Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, 
vós que conheceis as necessidades humanas 
e ensinais a viver como diz o vosso Filho, 
abri novos corações para a disponibilidade 

de viver ao serviço da alegria. 
Maria, repeti hoje aos nossos corações: 

“Fazei o que Ele vos disser”. 

Amen. 
 

Pai Nosso (Cantado) 
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Bênção do Santíssimo Sacramento 

 
Veneremos, adoremos,  
A presença do Senhor, 
Nossa luz e Pão da Vida 
Cante a alma o seu louvor 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor. 
 
Demos glória ao Pai do Céu 
Infinita Majestade; 
Glória ao Filho e ao Santo Espírito 
Em espírito e verdade, 
Veneremos, adoremos 
A Santíssima Trindade 
Ámem! 
 
V/  Vós sois o Pão vivo que desceu do Céu! 
R/  Para dar a vida ao mundo! 
 
Oremos 
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável Sacramento nos deixaste o Memorial da 
vossa Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do Vosso 
Corpo e Sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção.  
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Ámem. 
 
 
Bendito seja Deus 
Bendito o seu santo Nome 
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. 
Bendito o nome de Jesus 
Bendito o seu sacratíssimo Coração 
Bendito o seu preciosíssimo Sangue 
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar 
Bendito o Espírito Santo Paráclito 
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima  
Bendita a sua santa e Imaculada Conceição 
Bendita a sua gloriosa Assunção 
Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe 
Bendito São José, seu castíssimo esposo 
Bendito Deus nos seus anjos e nos seus Santos 
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Cântico final 

Podes achar que não tens 
P'ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui 
Neste mundo, tão grande e frio 
Mas há qualquer coisa em ti 
Que te faz querer 
Querer ser alguém 
Querer ser alguém 
 
E a vida não vai parar 
Vai como o vento 
Tens tudo a dar 
Não percas tempo 
Podes saber 
Que vais chegar 
Onde deus te levar 
 
Mas pode ser tão difícil 
De acreditar, em deus assim 
Será que deus se vai lembrar 
De me ajudar 
Será que sim 
Mas há qualquer coisa em mim 
Que me faz querer 
Acreditar (bis) 
 
ou 
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