
ORAÇÃO DA MANHÃ – CONGRESSO SSCC – BALASAR - 21 SET 2019 

 

INTRODUÇÃO   

 

Guia – Neste dia, em que celebramos o chamamento de Jesus ao apóstolo 

S. Mateus, reúne-nos aqui em Balasar a celebração do Congresso Anual 

dos Salesianos Cooperadores. E num ano cujo lema pastoral nos recorda: 

“És missão. Estou Contigo”.  Este lema reporta-nos à Exortação Apostólica 

Gaudete et exsultate, em que o Papa Francisco, nos diz:  

Leitor 1 - “Para um cristão, não é possível imaginar a própria missão na 

terra, sem a conceber como um caminho de santidade, porque «esta é, na 

verdade, a vontade de Deus: a [nossa] santificação» (1 Ts 4, 3). Cada santo 

é uma missão; é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, num 

momento determinado da história, um aspeto do Evangelho.” (G et E, 19) 

Guia – Aqui, em Balasar há um ALERTA 

para a nossa vida: “Alexandrina da Costa”. 

Também ela foi uma missão, em espírito, 

junto dos Sacrários: 

 

Leitor 2 - «Minha filha, se soubesses o bem 

que te quer a Providência. Se soubesses 

como és amada no Céu pela SS. Trindade! 

Corresponde a este amor. Anda para os Meus Sacrários; vive lá. É de lá que 

vem a força para tudo. Ama-Me muito, pensa só Mim. Deixa o mundo e 

tudo o que nele existe, que é nada.» 

 

Guia – Também nós, unidos a Jesus, presente em todos os sacrários, 

vamos invocar a força do Seu Espírito para que, em cada momento deste 

dia, nos deixemos guiar pelas suas inspirações e, assim, a Associação dos 

Salesianos Cooperadores em Portugal possa empreender mais 

decididamente caminhos de renovação carismática. (De Pé) 



Presidente – Em nome do Pai …..    A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 

amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

 

Todos – Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo 

 

INVOCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  

 

Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. 
 
(Só para ensaiar, se necessário: 
http://www.canticos.org/mandai-senhor-o-vosso-espirito-mluis/ ) 

 
1. Bendiz ó minha alma o Senhor, 

Senhor, meu Deus, como Vós sois grande. 
Os vosso feitos são incontáveis! 
Encheu-se a terra com as vossas maravilhas! 
 

2. Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor. 

 

Antífona  (Sentados) 
 
Desde a aurora Vos procuro, meu Deus, para contemplar o vosso poder  
e a vossa glória. Louvar-vos-ei toda a minha vida, pois sois o nosso Rei!  
 

Prece salmódica (Dois Coros) 
 

1 - Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. *  
A minha alma tem sede de Vós. Por Vós suspiro, 

como terra árida, sequiosa, sem água.  
 

2 - Quero contemplar-Vos no santuário do universo, *  
no santuário de cada jovem, criança ou adulto,  

para ver o vosso poder e a vossa glória.  

http://www.canticos.org/mandai-senhor-o-vosso-espirito-mluis/


1 -  A vossa graça vale mais que a vida: *  
A vossa amizade é o grande tesouro da nossa vida, 
por isso os meus lábios hão de cantar-Vos louvores.  

 

2 – Eu vos louvo pela graça derramada em cada coração juvenil *  
Pelo grande dom que destes á vossa Igreja em D. Bosco 

Por isso, em vosso louvor levantarei as mãos.  
 

1 -  Serei saciado com saborosos manjares *  
  A vossa palavra é um manjar suculento em cada dia 

Por isso vos cantarei um cântico novo.  
 

2 – E toda a natureza connosco rejubila *  
Pois sois o nosso Deus, o nosso Rei sem par, 

Que coroa os humildes com a vitória! 
 
1 – Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo * 
2 – Como era …… 

 
Antífona  
Desde a aurora Vos procuro, meu Deus, para contemplar o vosso poder  
e a vossa glória. Louvar-vos-ei toda a minha vida, pois sois o nosso Rei!  

 
Presidente - EVANGELHO segundo S. Mateus  

Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos 

e pecadores vieram sentar-se com Ele e os seus discípulos. Vendo isto, os 

fariseus diziam aos discípulos: «Por que motivo é que o vosso Mestre 

come com os publicanos e os pecadores?» Jesus ouviu-os e respondeu: 

«Não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. 

Ide aprender o que significa: ‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’. Porque 

Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores». Palavra da salvação. 

 

 

 



Guia – Rezemos, num só coro, esta oração: "És missão! Estou Contigo!"  

Senhor Jesus,  

um dia chamaste Mateus e os outros apóstolos, 

momento tão simples e tão marcante 

na sua vida pessoal e na da humanidade! 

Ao longo da história foste chamando outros e outras 

a colaborarem mais de perto na construção do Teu Reino. 

Tu os chamaste a serem Missão de diferentes modos! 

Chamaste também Alexandrina da Costa 

Ela colaborou no teu Reino a partir do seu leito, 

Radicalmente entregue ao Teu Amor! 

A nós, Tu nos chamas a sermos construtores do Teu Reino, 

Pelo exemplo, pela palavra e pela oração, 

De modo que muitos jovens assumam “Ser Missão” 

Sendo bons cristãos e honestos cidadãos. 

E é assim, nesta missão que é de todos os dias, 

que Tu me dizes: Nada temas! Estou Contigo! 

E eu te darei a mestra, como a D. Bosco! 

 

Canto mariano 

 

Ó Virgem, Mãe de Deus. Escuta a nossa voz! 

Maria, Mãe dos homens, roga por nós. 

 

1 - Tu és o caminho que leva a Jesus 

Tu fazes da noite, dia de eterna luz! 

2 - Caminhas connosco ao encontro de Jesus,  

dos homens errantes ‘strela que os conduz. 

 

Presidente –  E, porque em Ti, Jesus, nos tornámos Filhos do Teu querido 

Pai, repetimos contigo, dispostos a colaborar para que a Sua vontade seja 



feita, neste Congresso e ao longo de todo o ano pastoral que estamos a 

iniciar:  Pai Nosso … 

 

Oremos – Ó Deus Pai que tanto nos amais e nos enviais a ser sinais e 

portadores do Vosso amor aos jovens para que sejam bons cristãos e 

honestos cidadãos, concedei-nos a capacidade de corresponder a este 

chamamento, por Vosso Filho, JC que é Deus convosco na unidade do 

Espírito Santo.  

 

Todos – Ámen! 

Presidente – Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai … 

 

Canto Final -   Graças, Graças Senhor, nos deste Dom Bosco. 

Com ele eu aprenderei, eu descobrirei os caminhos de Deus. 

 


