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A 31 de maio de 1970, a Sagrada Congregação para o Culto 
Divino, por mandato de São Paulo VI, promulgava o novo Ritual 
da Consagração das virgens, renovado segundo as disposições 
do Concílio Vaticano II. Desde então, como na Igreja primitiva, é 
possível celebrar solenemente a Consagração virginal de 
mulheres que permanecem no seu contexto de vida comum, 
radicadas na sua Igreja particular.  
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Transcorridos cinquenta anos deste acontecimento, refloresceu 
a antiga forma de vida da Ordo virginum, cuja vitalidade se 
manifesta na pluriforme riqueza de carismas pessoais postos ao 
serviço da edificação da Igreja e do renovamento da sociedade, 
segundo o Espírito do Evangelho.  
 
A pandemia que obriga o adiamento do Encontro Internacional, 
organizado em Roma para celebrar o quinquagésimo aniversário 
da promulgação do Ritual, não impede que nos recolhamos em 
oração onde quer que estejamos, e que nos encontremos numa 
comunhão profunda.  
 
Dispomo-nos a meditar a Palavra de Deus, percorrendo o Ritual 
de Consagração, relembrando o ensinamento dos Papas que 
acompanharam o caminho da Ordo virginum nestes cinquenta 
anos.  
Deixar-nos-emos guiar por quatro palavras, fundamentais no 
caminho de seguimento do Senhor: gratidão, coragem, 
tribulação, louvor. O Papa Francisco ofereceu-as a todo o Povo 
de Deus na sua Mensagem para o 57º Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, no passado dia 3 de maio. 
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Cântico de Entrada 
 
 
P.  Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
T.  Amen.  
P.  O Senhor esteja convosco.  
T.  Ele está no meio de nós. 

Orientadora: Dando voz à Igreja esposa de Cristo, e com a 
expressão que surge numa homilia de São Paulo VI, unamo-nos 
ao Espírito e invoquemo-l’O:  

Vem, Senhor Jesus!  
(Acende-se a primeira candeia) 

1 L. Jesus, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és a revelação 
de Deus invisível, o primogénito de toda a criatura, o 
fundamento de todas as coisas. Tu és o Mestre da 
humanidade. Tu és o Redentor. Tu nasceste, morreste e 
ressuscitaste por nós. Tu és o centro da história e do mundo.  
Vem, Senhor Jesus!  

(Acende-se a segunda candeia) 

2 L. Tu estás com quem te conhece e te ama. Tu és o 
companheiro e o amigo da nossa vida. Tu és o homem das 
dores e da esperança. , Tu és aquele que virá um dia e serás 
o nosso juiz e, assim o esperamos, a nossa felicidade.  
Vem, Senhor Jesus!  

 
(Acende-se a terceira candeia) 
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1 L. Eu nunca deixarei de te anunciar: Tu és a luz, a verdade, Tu 
és “o Caminho a Verdade e a Vida” (Jo. 14,6). Tu és o Pão, a 
fonte da água viva para a nossa fome a para a nossa sede; 
Tu és o Pastor, o nosso guia, o nosso exemplo e o nosso 
conforto, o nosso irmão. 
Vem, Senhor Jesus!  

 
(Acende-se a quarta candeia) 

2 L. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ómega. Tu és o rei do 
mundo novo, Tu és o segredo da história. Tu és a chave do 
nosso destino. Tu és o mediador e a ponte entre a terra e o 
céu.  
Vem, Senhor Jesus!  

 
(Acende-se a quinta candeia) 

1 L. Tu és por antonomásia o Filho do homem, porque Tu és o 
Filho do Deus, eterno, infinito; és o Filho de Maria, a 
bendita entre todas as mulheres, tua mãe pela carne e 
nossa mãe na participação no Espírito do Corpo místico.  
Vem, Senhor Jesus! 

 
(Acende-se a sexta candeia) 

2 L. Jesus Cristo, Tu és o nosso perene anúncio. Tu és o nosso 
salvador. Precisamos de Ti. 
Vem, Senhor Jesus! 

(Acende-se a sétima candeia) 
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Da Mensagem do Papa Francisco  
para o 57º Dia Mundial das Vocações 
A primeira palavra da vocação […] é gratidão. […]. A realização 
de nós mesmos e dos nossos projetos de vida […] é antes de 
mais, a resposta a um chamamento que nos chega do Alto.  […] 
Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor 
veio ao nosso encontro […]. «Mais do que uma escolha nossa, a 
vocação é resposta a uma chamada gratuita do Senhor» (Carta 
aos Presbíteros, 4/VIII/2019); por isso conseguiremos descobri-la 
e abraçá-la, quando o nosso coração se abrir à gratidão e souber 
reconhecer a passagem de Deus pela nossa vida. 
 
Do livro do Apocalipse             (19, 6-9) 
Ouvi ainda algo semelhante ao alarido de uma grande multidão 
ou ao rumor das águas do mar, ou ainda ao ribombar de 
grandes trovões. E dizia: «Aleluia! O Senhor nosso Deus, o Todo-
Poderoso, começou o seu reinado! Alegremo-nos, rejubilemos, 
dêmos-lhe glória; porque chegou o momento das núpcias do 
Cordeiro; a sua esposa já está ataviada. 
 
Ele ofereceu-lhe um vestido de linho resplandecente e puro.» 
O linho representa as boas obras dos santos. Depois disse-me: 
«Escreve: Felizes os convidados para o banquete das núpcias do 
Cordeiro!» 
E acrescentou: «Estas são palavras verdadeiras, do próprio 
Deus.» 
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Do Ritual da Consagração das virgens 
Vinde, filhas, escutai-me: ensinar-vos-ei o temor do Senhor. 
 

Eis que vamos ao vosso encontro de todo o coração, veneramos 
o vosso nome, e buscamos a vossa face; não nos confundais, 
Senhor, mas tratai-nos segundo a vossa mansidão e a vossa 
infinita misericórdia. 
 
Do discurso de São João Paulo II às virgens consagradas 
O Ritual da Ordo, renovado, restituiu à comunidade eclesial 
múltiplos dons do Senhor à sua Igreja. Por tais dons vos alegrais 
e agradeceis ao Senhor, e deles tirais […] motivo e inspiração 
para renovar o vosso fervor e o vosso empenho. […] Porém, a 
virgindade consagrada não é um privilégio, mas um dom de 
Deus, que implica um forte empenho no seguimento e no 
discipulado. 

Do discurso de Bento XVI às virgens consagradas 
O vosso carisma deve refletir a intensidade, mas também o vigor 

das origens. É fundado sobre o simples convite evangélico 

"quem pode compreender compreenda" (Mt. 19, 21) e no 

conselho paulino sobre a virgindade pelo Reino (1 Cor. 7, 25-35). 

Contudo ressoa nele todo o mistério cristão.   
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Invocação  
 
Orientadora: Seguindo a moção do Espírito que ora por nós e 
connosco, exprimamos a nossa gratidão ao Senhor pela vocação 
recebida: Obrigada Senhor! 
 

 Obrigada, Senhor, por me teres chamado: toda a minha vida 
está nas tuas mãos. 

 Obrigada, Senhor, porque a Igreja fez ressoar o teu convite 
no mais profundo do meu coração. 

 Obrigada, Senhor, pelos Pastores da Igreja que 
acompanharam o meu caminho. 

 
Oração  
P.  Pai, que inspiraste a estas tuas filhas  

o propósito da virgindade,  
concedei-lhes de levar até ao fim a obra iniciada,  
para recolher em plenitude o fruto  
da sua Consagração.  
Por Cristo Nosso Senhor. Amen.  

 
 
 
Cântico 
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Da Mensagem do Papa Francisco 
para o 57º Dia Mundial das Vocações 
Esta é precisamente a segunda palavra que gostaria de vos 
deixar: coragem. […] Quando somos chamados a […]  abraçar 
um estado de vida – como o matrimónio, o sacerdócio ordenado, 
a vida consagrada – muitas vezes a primeira reação é constituída 
pelo «fantasma da incredulidade»: não é possível que esta 
vocação seja para mim; trata-se verdadeiramente da estrada 
certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isto? […] 
julgamos ter sido um erro, não estar à altura, ter simplesmente 
visto um fantasma que se deve afugentar. O Senhor […] conhece 
os interrogativos, as dúvidas e as dificuldades que agitam o 
barco do nosso coração e, por isso, nos tranquiliza: «Não tenhas 
medo! Eu estou contigo». […] Ele vem ao nosso encontro e nos 
acompanha.  
 
Do livro do Apocalipse        (22,12-17) 

«Eis que Eu venho em breve e trarei a recompensa para retribuir 
a cada um conforme as suas obras.Eu sou o Alfa e o Ómega,o 
Primeiro e o Último,o Princípio e o Fim. Felizes os que lavam as 
suas vestes, para terem direito à árvore da Vida e poderem 
entrar nas portas da cidade. Fora os cães, os feiticeiros, os 
luxuriosos, os assassinos, os idólatrase todos os que amam e 
praticam a fraude. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos 
anunciar todas estas coisas acerca das igrejas: Eu sou o 
descendente e a estirpe de David, Eu sou a brilhante estrela da 
manhã.» O Espírito e a Esposa dizem: «Vem!» Diga também o 
que escuta: «Vem!» O que tem sede que se aproxime; e o que 
deseja beba gratuitamente da água da vida.» 
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Do Ritual da Consagração das virgens 
Recebei, Pai Santo, o propósito de seguir a Cristo em perfeita 
castidade, que eu professo, com o auxílio do Senhor, diante de 
Vós e do povo santo de Deus. 

 
Do discurso de São João Paulo II às virgens consagradas 
O seguimento do Cordeiro no céu (cf. Ap. 14, 6) começa na terra 
percorrendo o caminho estreito (cf. Mt. 7, 14). A vossa sequela 
Christi será tanto mais radical quanto maior for o vosso amor a 
Cristo e mais lúcida a consciência do significado da consagração 
virginal.  

Do discurso de Bento XVI às virgens consagradas 
As raízes [da Ordo], são antigas; afundam no início da vida 
evangélica quando, como novidade inaudita, o coração de 
algumas mulheres começou a abrir-se ao desejo da virgindade 
consagrada: isto é, àquele desejo de doar a Deus todo o próprio 
ser que teve na Virgem de Nazaré e no seu "sim" a primeira 
extraordinária realização. O pensamento dos Padres vê em 
Maria o protótipo das virgens cristãs e evidencia a novidade do 
novo estado de vida ao qual se acede por uma livre opção de 
amor. 
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Invocação 
 
Orientadora: Seguindo a moção do Espírito que ora por nós e 
connosco, renovemos o nosso “sim” ao Senhor, repetindo:  
Eis-me aqui Senhor! 
 

 Eis-me aqui, Senhor: quero servir-Te servir a tua Igreja. 

 Eis-me aqui, Senhor: quero seguir-Te como propõe o 
Evangelho. 

 Eis-me, Senhor: quero amar-Te e estar unida a Ti para 
sempre. 

 
Oração  
P.    Pai, que chamaste estas tuas filhas  

por tua infinita bondade,  
guiai-as pelo caminho da salvação eterna,  
para que desejem sempre o que Te agrada 
e vigilantes o ponham em prática. 
Por Cristo nosso Senhor.  
Amen.  

 
 
 
Cântico  
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Da Mensagem do Papa Francisco  
para a 57º Dia Mundial das Vocações 
Toda a vocação requer empenhamento. O Senhor chama-nos, 
porque nos quer tornar, capazes de […] pegar na nossa vida para 
a colocar ao serviço do Evangelho, nas formas concretas que Ele 
nos indica […] sentimos desejo e ardor e, ao mesmo tempo, 
vemo-nos assinalados por fragilidades e temores. […] Conheço a 
vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, 
o risco da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente 
da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos 
tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo! Jesus 
está ao nosso lado e, se O reconhecermos como único Senhor 
da nossa vida, Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos 
salvar.  

 
Do livro do Apocalipse      (2,1-5) 
Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: «Isto diz o que tem na mão 
direita as sete estrelas, o que caminha no meio dos sete 
candelabros de ouro: Conheço as tuas obras, as tuas fadigas e a 
tua constância. Sei também que não podes tolerar os malvados 
e que puseste à prova os que se dizem apóstolos - mas não o 
são - e os achaste mentirosos; tens constância, sofreste por 
causa de mim e não perdeste a coragem. No entanto, tenho 
uma coisa contra ti: abandonaste o teu primitivo amor.  
Lembra-te, pois, donde caíste, arrepende-te e torna a proceder 
como ao princípio. Se não procederes assim e não te 
arrependeres, Eu virei ter contigo e retirarei o teu candelabro 
do seu lugar. 
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Do Ritual da Consagração das virgens 
Sede Vós a sua honra, a sua alegria, a sua vontade; 
Em Vós encontrem consolação nas angústias,  
conselho na dúvida, defesa nas injúrias,  
paciência na tribulação,  
abundância na pobreza, 
alimento no jejum, remédio na enfermidade. 
 
Do discurso de São João Paulo II às virgens consagradas 
Cabe às virgens fazerem-se mãos laboriosas da generosidade da 
Igreja local, voz da sua oração, expressão da sua misericórdia, 
socorro dos seus pobres, consolação dos seus filhos e filhas 
aflitos, apoio dos seus órfãos e viúvas. Podemos dizê-lo: no 
tempo dos Padres, a pietas e a caritas da Igreja expressavam-se 
em grande parte através do coração e das mãos das virgens 
consagradas. Essas linhas de compromisso continuam válidas 
até hoje. 

Do discurso de Bento XVI às virgens consagradas 
A opção pela vida virginal, de facto, é uma chamada à 
transitoriedade das realidades terrenas e anticipação dos bens 
futuros. Sede testemunhas da expectativa vigilante e laboriosa, 
da alegria, da paz que é própria de quem se abandona ao amor 
de Deus. Estai presentes no mundo e contudo sede peregrinas 
rumo ao Reino. De facto, a virgem consagrada identifica-se com 
aquela esposa que, juntamente com o Espírito, invoca a vinda 
do Senhor: "O Espírito e a Esposa dizem "Vinde."(Ap. 22,17). 
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Invocação 
 
Orientadora: Seguindo a moção do Espírito que ora por nós e 
connosco, confiantes no amor do Senhor, aclamemos:  
O teu amor é mais forte do que a morte. 
 

 Tu que dás vigor, vence cada cansaço que nos oprime.  

 Tu que dás alegria, vence cada tristeza que nos persegue.  

 Tu que dás a paz, vence cada angústia que nos atormenta. 
  
 
Oração  
P.  Pai, que falas ao coração destas tuas filhas  

e as atrais com laços de amor,  
aceita o oferecimento das suas vidas  
e dá-lhes a perseverança no teu serviço,  
para que Cristo, teu Filho, na sua vinda gloriosa  
lhes abra a porta e as acolha na alegria do seu Reino.  
Por Cristo nosso Senhor. Amen. 

 
 
 
 
Cântico  
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Da Mensagem do Papa Francisco  
para o 57º Dia Mundial das Vocações 
E então a nossa vida, […] abre-se ao louvor. Esta é a última 
palavra da vocação, e pretende ser também o convite a cultivar 
a atitude interior de Maria Santíssima: agradecida pelo olhar 
que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos e 
perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez da sua 
vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. 
 
Do livro do Apocalipse             (5,8-14)  
E, quando Ele recebeu o livro, os quatro seres viventes e os vinte 
e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um 
deles tinha uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que 
são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, 
dizendo: «Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos; 
porque foste morto e, com teu sangue, resgataste para Deus, 
homens de todas as tribos, línguas, povos e nações; e fizeste 
deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus; e reinarão sobre 
a terra.» Na visão, ouvi a voz de uma multidão angélica, à volta 
do trono, dos seres viventes e dos anciãos; o seu número era de 
miríades de miríades, milhares de milhares e cantavam com voz 
forte: «O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e 
a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor.» 
Ouvi também todas as criaturas do céu, da terra e de debaixo da 
terra, do mar e de tudo quanto neles existe, que proclamavam: 
«Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dados o 
louvor, a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos dos séculos.» 
E os quatro seres viventes diziam: «Ámen.»  
E os anciãos prostraram-se em adoração. 
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Do Ritual da Consagração das virgens 
Estou desposada com Cristo a quem servem os Anjos,  
e de cuja beleza se admiram a lua e o sol. 

 
Do discurso de São João Paulo II às virgens consagradas 
Permanecei com Maria na sala das Bodas, onde há festa e, onde 
Cristo se manifesta aos seus discípulos como o Esposo 
messiânico; […] permanecei com ela no Cenáculo, casa do 
Espírito, que se infunde como divino Amor na Igreja Esposa. 
 
Do discurso de Bento XVI às virgens consagradas 
Vós confio-vos a Maria. E faço minhas as palavras de Santo 
Ambrósio, o cantor da virgindade cristã, dirigindo-as a vós: 
"Esteja em cada uma a alma de Maria para glorificar ao Senhor; 
esteja em cada uma o espírito de Maria para exultar em Deus. 
Se há uma só mãe de Cristo segundo a carne, segundo a fé, ao 
contrário, Cristo é o fruto de todos, porque cada alma recebe o 
Verbo de Deus, porque, imaculada e imune de vícios, preserve a 
castidade com poder destemido". (Comentário sobre São Lucas 
2, 26: PL 15, 1642). 
  



 

18 
 

Cântico da Santíssima Virgem Maria 
Orientadora: Com Maria, Senhora da Aliança, da espera e do 
cumprimento, cantemos o Magnificat, canto dos tempos 
messiânicos e da exultação, elevemos ao Senhor o nosso hino 
de agradecimento por todas as suas bênçãos: 
 
A minha alma glorifica ao Senhor *  
   e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: *  
   de hoje em diante me chamarão bem-aventurada  
   todas as gerações.  
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.  
Manifestou o poder do seu braço *  
   e dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos *  
   e exaltou os humildes.  
Aos famintos encheu de bens *  
   e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, *  
   lembrado da sua misericórdia,  
como tinha prometido a nossos pais, *  
   a Abraão e à sua descendência para sempre.  

Glória ao Pai e ao Filho... 
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Intercessão  
P. Unidas em fraterna alegria, em louvor e gratidão, dirijamos ao 
Senhor a expressão da nossa fé:  
Jesus, prémio e coroa das virgens, ouvi a nossa oração. 
 
Cristo, Pastor belo das ovelhas, que queres a tua Igreja sempre 
santa e imaculada no amor, guarda o nosso Santo Padre 
Francisco, os Bispo, os Presbíteros e Diáconos: pela força do teu 
Espírito, renova todos os dias o seu entusiasmo e a intensidade 
da sua fé.  

Cristo, fonte de toda a misericórdia, na prova da pandemia 
conforta as famílias dos doentes e das vitimas e, abre os seus 
corações à esperança. Protege os médicos, os operacionais, os 
voluntários: dá-lhes força, bondade e saúde. Infunde confiança 
quanto ao futuro, no que poderão ser as consequências na 
economia e no trabalho. Assiste e responsabiliza as Nações para 
que trabalhem com sabedoria, solicitude e generosidade, e 
socorram todos os que não têm o necessário para viver. 

Cristo, esperado pelas virgens sábias, guia e ampara o nosso 
caminho; sê o nosso “esposo, irmão, amigo, parte da herança 
prémio, Deus e Senhor”. Admite no banquete das núpcias 
eternas as nossas irmãs que já partiram para a Jerusalém celeste 
munidas das suas candeias acesas. 

Cristo, Príncipe da paz e Pai dos pobres, faz de cada homem e 
mulher um instrumento de paz neste mundo ferido, que proteja 
a vida e a família, promova a responsabilidade para com o dom 
da criação. Como irmão e irmã, que seja capaz de uma 
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verdadeira solidariedade, fazendo-se próximo dos pobres, dos 
doentes, dos presos, dos perseguidos, das pessoas sozinhas e 
que perderam o sentido da vida. 

Pai nosso… 
 
Oração final 
P.  Pai, que sustentas o caminho do teu povo,  

recebe a nossa oração  
e faz que a consagração virginal das nossas irmãs  
participe sempre na edificação da tua Igreja  
e para o bem da humanidade.  
Por Cristo nosso Senhor. Amen.  

 
 
Bênção final  
Deus Pai omnipotente, que colocou em vossos corações 
o santo propósito da virgindade,  
vos guarde sempre com a sua proteção. Amen.  
 

O Senhor Jesus Cristo, que vos uniu a Ele pelo vínculo esponsal,  
torne fecunda a vossa vida  
com a força da sua palavra. Amen.  
 

Que o Espírito Santo, que desceu sob a Virgem e  
consagrou os vossos corações,  
vos inflame de um santo ardor 
ao serviço de Deus e da Igreja. Amen.  
 

E sobre todos nós desça a bênção de Deus omnipotente, 
Pai e Filho † e Espírito Santo. Amen.  
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Cântico final  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christi Sposa gaude et exsulta - quia dilexit te Dominum. 
Pro tibi dedidit seipsum. - Misterium hoc magnum est! 

 

Alegra-te e exulta, esposa de Cristo, - porque o Senhor te amou. 
Ele entregou-se por ti. - Este mistério é grande.  
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O Espírito e a Esposa dizem: “Vem!”. (Ap. 22,17).  

Atraídas pelo mistério de Cristo e da Igreja, as virgens consagradas 

são chamadas a ser imagem da Igreja Esposa. 

Ao Filho de Deus, que amou a humanidade até ao fim (Jo. 13, 1), elas 

respondem com o dom total de si mesmas na virgindade, simbolizada 

pelas pétalas de um lírio que se funde com a cruz, da qual apenas 

restam as feridas: de facto, Jesus ressuscitou e convida-as a 

reconherem-n’O vivo na história. 

Como penhor das núpcias eternas, através do lado trespassado é-lhes 

entregue a aliança, pelo Espírito, que as conduz aonde quer (Jo. 3,8). 

Assim, a riqueza carismática da Ordo virginum torna-se sinal 

profético, expectativa ativa e vigilante do cumprimento do plano do 

Pai.
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