
VENHA O VOSSO REINO DE AMOR! 
Vigília de oração para a jornada das vocações dehonianas 
no 179º aniversário do nascimento do Padre Leão Dehon 

 

Introdução 

(Os textos do Padre Dehon são lidos pela mesma pessoa, tal como os textos das Constituições dehonianas) 

Monitor: De 13 a 18 de fevereiro de 2022, reunimo-nos em Roma para a IX Conferência Geral 
que teve por tema: “Os Dehonianos no empenho social: o impacto do amor de Deus na nossa 
sociedade”. 
Pudemos escutar, refletir e partilhar pensamentos e esperanças, inspirando-nos no testemunho 
do Padre Dehon, para continuarmos o trabalho iniciado por ele, que se tinha preparado e 
desenvolvera uma sensibilidade viva e capacidade de abertura para interpretar de modo 
evangélico a situação do seu tempo. 
Nesta vigília de oração pelas vocações ao carisma dehoniano retomamos alguns textos das 
Constituições SCJ – no quadragésimo aniversário da sua aprovação (1982) – de modo particular 
os que se referem ao Reino do Coração de Jesus nas almas e nas sociedades. 

(Querendo ou havendo um presidente diferente do monitor, pode-se fazer, neste momento, o sinal da cruz) 

Monitor: O Padre Dehon nasceu a 14 de março de 1843 e morreu a 12 de agosto de 1925. Uma das 
suas expressões favoritas era: Adveniat Regnum tuum! Venha o vosso Reino de amor!  

No seu livro ‘O Retiro do Coração de Jesus’, o Padre Dehon escreve: 

“O reino do Coração de Jesus na sociedade é o reino da justiça e da caridade, da 
misericórdia, da compaixão para com os pequenos, os humildes e os que sofrem. Peço 
que vos dediqueis a todas estas obras, que as encorajeis e apoieis. Favorecei todas as 
instituições que devem contribuir para o reino da justiça social e impedir a opressão 
dos fracos pelos poderosos”. (Padre Dehon, RSC 610) 

Monitor: Na base de toda a missão do Padre Dehon está um ‘Pacto de amor’- escrito encontrado 
depois da sua morte, que se acredita remontar ao momento da sua profissão religiosa. Vamos 
escutá-lo para, também nós, o assumirmos: 

Pacto de amor do Padre Dehon 

Meu Jesus, perante Vós e perante o vosso Pai Celeste,  
na presença da Imaculada Virgem Maria, minha Mãe,  
e de S. José, meu protetor,  
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faço voto de consagrar-me  
por puro amor ao vosso Sagrado Coração,  
de dedicar a minha vida e as minhas forças  
à obra dos Sacerdotes do vosso Coração,  
aceitando de antemão todas as provações  
e todos os sacrifícios que Vos aprouver enviar-me. 
……… 
Faço voto de dar a todas as minhas ações  
a intenção do puro amor a Jesus e ao seu Sagrado Coração.   
Suplico-Vos que movais o meu coração  
e o inflameis no vosso amor,  
a fim de que eu não somente tenha a intenção e o desejo de Vos amar,  
mas também a alegria de sentir,  
por ação da vossa santa Graça,  
todos os afetos do meu coração  
concentrados exclusivamente em Vós. 

Monitor: A Igreja reconheceu as virtudes heroicas do Padre Dehon e continua a rezar pela sua 
beatificação. Nós, seus familiares, queremos, agora, rezar juntos: 

Oração 

Nós vos damos graças, Senhor Deus, nosso Pai: 
Por meio do vosso Servo Leão Dehon 
enriquecestes a Igreja com uma nova família religiosa. 
Que a sua desejada beatificação  
se realize para vossa glória. 
A seu exemplo, 
tornai-nos profetas e servidores da reconciliação  
no coração do vosso Filho 
 
Que o seu caminho  
seja seguido por santos discípulos 
que levem ao mundo a alegria do Evangelho. 
Que a nossa vida, ó Pai, 
unida à de Jesus Nosso Senhor, 
e santificada pela graça do Espírito Santo, 
seja uma oblação agradável aos vossos olhos, 
para salvação do mundo. Ámen. 

 Cânone cantado - Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
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I. Segundo a experiência de fé do Padre Dehon 

Do Evangelho segundo S. João (Jo 19, 31-37) 

Por ser a Preparação da Páscoa, 
e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado 
– era um grande dia aquele sábado – 
os judeus pediram a Pilatos 
que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. 
Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, 
depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. 
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto, 
não Lhe quebraram as pernas, 
mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança, 
e logo saiu sangue e água. 
Aquele que viu é que dá testemunho 
e o seu testemunho é verdadeiro. 
Ele sabe que diz a verdade, 
para que também vós acrediteis. 
Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: 
«Nenhum osso lhe será quebrado». 
Diz ainda outra passagem da Escritura: 
«Hão de olhar para Aquele que trespassaram». 

 
Palavra da salvação. 

Monitor: A abertura do lado de Cristo era objeto de especial contemplação para o Padre Dehon. 
Por isso, frequentemente subia ao Calvário, e se sentia entre os discípulos prediletos aos quais o 
Senhor permitia fruir, de modo particular, dessa experiência original: Hão de olhar para Aquele que 
trespassaram em casa dos seus amigos (Cf. ASC III/496). Acolhemos o seu convite, subindo, em 
primeiro lugar, à montanha para nos deixarmos transfigurar e formar pela imagem do amor até 
abrirmos o coração.  As nossas Constituições também pedem que percorramos esse caminho: 

Este Instituto tem a sua origem 
na experiência de fé do Padre Dehon. 
Tal experiência é a mesma 
que S. Paulo assim exprimiu: 
A vida que agora vivo na carne, 
vivo-a animado pela fé no Filho de Deus, 
que me amou e Se entregou por mim (Gal 2,20). 
O Lado aberto e o Coração trespassado do Salvador 
constituem para o Padre Dehon 
a expressão mais evocadora de um amor, 
cuja presença ativa experimenta na sua vida. 
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Neste amor de Cristo que aceita a morte 
como doação suprema da sua vida pelos homens 
e como obediência filial ao Pai, 
o Padre Dehon vê a própria fonte da salvação. 
Do Coração de Cristo, aberto na cruz, 
nasce o homem de coração novo, 
animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos 
na comunidade de amor, que é a Igreja 
(cf. Études sur le Sacré-Coeur, I, p. 114).  
 

(Neste momento, traz-se e expõe-se a cruz dehoniana) 

Monitor: Esta dinâmica expressa-se de modo particular no símbolo que recentemente se tornou 
o nosso distintivo no mundo: cruz grega com o espaço central aberto em forma de coração. É 
exatamente o amor que une o céu e a terra: o divino sem limites e o humano oblativo, que se 
adapta ao divino. Os braços desta cruz são iguais porque Ele já não nos chama servos, mas amigos. 
Levemos agora esta cruz e coloquemo-la diante de nós. Reservemos um tempo para a 
contemplarmos no silêncio do Calvário, aguardando as palavras do próprio Cristo, que também 
na Cruz, como mestre, se dirige aos seus discípulos.  

As palavras de Pio XII podem ajudar-nos a aprofundar o mistério. 

Para meditação pessoal 

“Não se pode, pois, duvidar de que, participando intimamente da vida do 
Verbo encarnado, e pelo mesmo motivo sendo, não menos do que os demais 
membros da sua natureza humana, como que instrumento conjunto da 
Divindade na realização das obras da graça e da omnipotência divina, o sagrado 
coração de Jesus é também símbolo legítimo daquela imensa caridade que 
moveu o nosso Salvador a celebrar, com o derramamento do seu sangue, o seu 
místico matrimónio com a Igreja: "Sofreu a paixão por amor à Igreja que ele 
devia unir a si como esposa". 

“A respeito desse símbolo, que nem mesmo dos antigos Padres, escritores e 
eclesiásticos foi desconhecido, o Doutor comum, fazendo-se eco deles, assim 
escreve: "Do lado de Cristo brotou água para lavar e sangue para redimir. Por 
isso, o sangue é próprio do sacramento da eucaristia; a água, do sacramento do 
batismo, o qual, entretanto, tem força para lavar em virtude do sangue de 
Cristo". O que aqui se afirma do lado de Cristo, ferido e aberto pelo soldado, 
cumpre aplicá-lo ao seu coração, ao qual, sem dúvida, chegou a lançada 
desfechada pelo soldado precisamente para que constasse de maneira certa a 
morte de Jesus Cristo. Por isso, durante o curso dos séculos, a ferida do coração 
sacratíssimo de Jesus, morto já para esta vida mortal, tem sido a imagem viva 
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daquele amor espontâneo com que Deus entregou seu Unigénito pela redenção 
dos homens, e com o qual Cristo nos amou a todos tão ardentemente que a si 
mesmo se imolou como hóstia cruenta no Calvário: "Cristo amou-nos e ofereceu-
se a Deus em oblação e hóstia de odor suavíssimo". (Da Encíclica “Haurietis Aquas” de 
Pio XII, n. 39). 

 
Senhor,  
que a doce força do vosso amor  
roube a minha alma 
a tudo quanto está sob o céu,  
para que eu morra por vosso amor,  
como vós quisestes morrer de amor por mim.  
(S. Francisco de Assis) 

 

Cântico ao Coração de Jesus (ou recitação das seguintes invocações): 

Coração de Cristo, fornalha ardente de caridade,  
- formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. 
 
Coração de Cristo, templo santo de Deus e porta do céu  
- recetáculo de justiça e de amor, abismo de todas as virtudes. 
 
Coração de Cristo, digno de todo o louvor, rei e centro dos corações; 
- tesouro de sabedoria e ciência, do qual recebemos toda a plenitude. 
 
Coração de Cristo, em quem o Pai se compraz, 
- desejado das colinas eternas, fonte de santidade e de vida. 
 
Coração de Cristo, rico para todos os que vos invocam, fonte de vida e de santidade, 
- paciente e cheio de misericórdia, propiciação pelos nossos pecados. 
 
Coração de Cristo, obediente até à morte,  
- triturado de dor por causa dos nossos crimes. 
 
Coração de Cristo, trespassado pela lança, fonte de toda a consolação 
- nossa vida e ressurreição, nossa paz e reconciliação, vítima dos pecadores. 
 
Coração de Cristo, salvação dos que esperam em vós,  
- esperança dos que morrem em vós e delícia de todos os santos. 
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II. Testemunhas do primado do Reino 

Monitor: No Batismo recebemos a graça de ser iniciados no “seguimento de Cristo”, e tornados 
membros do Corpo Místico do nosso Salvador.  No coração de Igreja, como imitadores do Padre 
Dehon, somos chamados a dar testemunho fiel do que gratuitamente recebemos: o amor de Deus 
e a fé que fundamenta a nossa esperança. E tudo de modo específico, “à dehoniana”, na certeza 
de que podemos enriquecer o mundo e a Igreja com o nosso modo de viver e de manifestar a 
mensagem do Reino de Deus. 

Da Segunda Carta de S. Paulo a Timóteo (1, 7-13) 

Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de valentia, de amor e de 
bom senso. Portanto, não te envergonhes de dar testemunho do Nosso Senhor, 
nem de eu estar preso por sua causa, mas compartilha o meu sofrimento pelo 
Evangelho, apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos, por santo 
chamamento, não em atenção às nossas obras, mas segundo o seu próprio 
desígnio e a graça a nós concedida em Cristo Jesus, antes dos séculos eternos, 
e agora revelada na manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu 
a morte e irradiou vida e imortalidade, por meio do Evangelho, do qual eu 
próprio fui constituído arauto, apóstolo e mestre. Por este motivo é que 
suporto também esta situação. Mas não me envergonho, pois sei em quem 
acreditei e estou persuadido de que Ele tem poder para guardar, até aquele 
dia, o bem que me foi confiado. Toma como modelo as sãs palavras que ouviste 
de mim, na fé e no amor de Cristo Jesus.  

 
Palavra do Senhor. 

Monitor: Deus tinha feito um “investimento” de graça na vida do jovem Timóteo. O Apóstolo 
Paulo sabia que o dom de Deus não pode ser desperdiçado. Esta carta é uma mensagem de 
encorajamento, que serve ao jovem discípulo e serve também a nós, que tantas vezes precisamos 
de retomar forças, de voltar às fontes da nossa vocação.  

As nossas Constituições ajudam-nos: 

“Na Igreja, fomos iniciados 
na Boa Nova de Jesus Cristo: 
Nós conhecemos e acreditamos 
no amor que Deus nos tem (1 Jo 4,16). 
Recebemos o dom da fé 
que dá fundamento à nossa esperança; 
uma fé que orienta a nossa vida 
e nos inspira a deixar tudo para seguir a Cristo; 
no meio dos desafios do mundo, 
devemos consolidá-la, vivendo-a na caridade. 
Com todos os nossos irmãos cristãos 
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confessamos, por meio do Espírito, 
que Cristo é o Senhor, 
no qual o Pai nos manifestou o seu amor 
e que continua presente no mundo para o salvar. 
Ninguém pode dizer “Jesus é o Senhor” 
a não ser sob a ação do Espírito Santo (1 Cor 12,3).” (CST 9). 
 

(Neste momento, leva-se o livro de Regra de Vida SCJ para o lugar previamente preparado) 

Monitor: Como acabámos de escutar, a nossa Regra de Vida é um critério, uma orientação para 
sabermos guardar o carisma recebido do Espírito. Acolhamo-la! E, em silêncio, deixemo-nos tocar 
pelas palavras do Padre Bourgeois. Elas são um grande impulso para testemunharmos o Reino 
de Deus, sem jamais esquecermos o nosso “proprium”, o nosso contributo específico: 

Tudo isto é exigência da fidelidade dehoniana, para tirarmos o máximo 
proveito de uma verdadeira e profunda devoção ao Coração de Jesus e para a 
fecundidade real de uma vida dehoniana autêntica: uma vida de amor e de 
reparação, concebida e vivida como vida de caridade, como realização daquele 
ágape que deve animar a nossa vida, para sermos “profetas do amor e… 
servidores da reconciliação dos homens e do mundo em Cristo” (n. 7), 
“empenhando-nos sem reserva no advento da nova humanidade em Jesus 
Cristo” (n. 39), para que “do Coração de Cristo, aberto na Cruz”, nasça “o 
homem de coração novo, animado pelo Espírito e unido aos seus irmãos na 
comunidade de amor, que é a Igreja” (n. 3)… Uma “vida espiritual”, nutrida 
pela contemplação do Coração de Cristo, não é verdadeira se não for 
“profética” (A. BOURGEOIS, Le Costituzioni dei Sacerdoti del Sacro Cuore - Guida 
di lettura, 200). 

 

Oração 

Refrão: Veni sancte Spiritus! (ou outro) 
 
Fazei, Senhor, que o Espírito Santo informe e transforme a nossa vida, e nos dê a alegria 
da fraternidade sincera, a virtude do serviço generoso, e a ânsia do apostolado ardoroso.  
 
Refrão 
 
Fazei, Senhor, que o nosso amor se torne cada vez mais ardente e operante em favor de 
todos os nossos irmãos em Cristo, para colaborarmos cada vez mais intensamente com 
eles na edificação do Reino de Deus. 
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Refrão 
 
Fazei, Senhor, que saibamos unir melhor os nossos esforços com todos os homens de boa 
vontade, para realizarmos em plenitude o bem da humanidade, na verdade, na liberdade, 
na justiça e no amor.  
 
Refrão  
 
(De uma oração de S. Paulo VI - 14 de setembro de 1967) 
 
 

III. Para que o amor de Deus reine 

(Com Cristo ao serviço do Reino: Participantes da missão da Igreja e Atentos aos 
apelos do mundo) 

Do Evangelho segundo S. Mateus (5,13-16) 

Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Vós sois o sal da terra. 
Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? 
Não serve para nada, 
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. 
Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; 
nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, 
mas sobre o candelabro, 
onde brilha para todos os que estão em casa. 
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, 
para que, vendo as vossas boas obras, 
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus». 
 
Palavra da salvação.  
 

Monitor: Jesus incute nos seus discípulos a consciência de que são sal da terra e luz do mundo. 
Este é o nosso maior serviço à Igreja e aos nossos contemporâneos. É um chamamento a fazermos 
da nossa vida um serviço dedicado aos outros, como Jesus, para sermos “aqui” e “agora” Sal e 
Luz de Deus. 

(Neste momento dá-se a todos os presentes um saquinho de sal e uma pequena vela) 
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Monitor: Também “hoje” a Palavra de Deus quer tornar-se história em nós e na nossa família 
religiosa, chamada a ser revelação do amor de Deus pelo povo “aqui” e “agora”. Somos chamados 
a deixar-nos expropriar para nos pormos ao serviço da "missão". Somos chamados a ser “palavra” 
de Deus para declarar o seu amor ao homem, especialmente aos mais pequenos e carenciados da 
nossa sociedade. Escutemos as nossas Constituições: 

“Para o Padre Dehon, fazem parte desta missão, 
em espírito de oblação e de amor, 
a adoração eucarística, 
como autêntico serviço de Igreja (cf. NQT 1.3.1893) 
e o ministério junto dos pequenos e humildes, 
dos operários e dos pobres (cf. Souvenirs XV), 
para lhes anunciar 
as insondáveis riquezas de Cristo (cf. Ef 3,8). 
Em vista deste ministério, 
o Padre Dehon dá grande importância 
à formação dos sacerdotes e dos religiosos. 
A atividade missionária constitui, para ele, 
uma forma privilegiada de serviço apostólico. 
Em tudo isto, a sua preocupação constante 
é que a comunidade humana, 
santificada pelo Espírito Santo, 
se torne uma oblação agradável a Deus (cf. Rom 15,16).” (CST 31). 
 
“A vida de oblação, suscitada em nossos corações 
pelo amor gratuito do Senhor, 
configura-nos à oblação d’Aquele que, por amor, 
Se entregou totalmente ao Pai e aos homens. 
Ela leva-nos a procurar, 
cada vez mais fielmente, 
com o Senhor pobre e obediente, 
a vontade do Pai a nosso respeito 
e a respeito do mundo. 
Torna-nos atentos 
aos apelos que o Pai nos dirige 
através dos acontecimentos pequenos e grandes 
e nas expectativas e realizações humanas.” (CST 35). 
 

Testos para meditação pessoal 

“O Reino de Deus é o mundo novo revelado na Pessoa de Jesus e no “serviço” 
prestado por Ele às multidões, é o mundo novo que ganha forma no Corpo 
Místico, é o mundo novo já presente nos esforços hesitantes dos homens … É, 
em primeiro lugar, o Homem Novo, na Pessoa de Jesus, presente no meio de 
nós, que o Reino de Deus já está em ação (Cst 11), pelo que, falar do primado 
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do Reino, significa, antes de mais, afirmar o primado da Pessoa de Jesus”. 
(Carminati, Dehoniani 80, n. 10). 

“O conhecimento de algumas obras sociais dehonianas permitiram-nos fazer 
emergir os valores que as suportam, tais como: o acolhimento, o amor que 
repara e recria, oferecer espiritualidade, amor oblativo, cuidar, não só fazer o 
bem, mas fazê-lo COM amor. De facto, à pergunta “como ser profetas do amor 
e servidores da reconciliação hoje?”, respondemos: unindo-nos e fazendo não 
só PARA os outros, mas COM os outros, integrando os destinatários num 
círculo virtuoso que os promova a protagonistas da mudança. Porque amar é 
a nossa missão … e a fonte da nossa alegria. Também nos permitiu entender 
como a nossa atenção e ação têm capacidade para suscitar caminhos de 
renascimento, reativar a realidade sobre a qual agimos e suscitar um futuro de 
relação e transformação. O nosso viver e transmitir o amor que recebemos de 
Deus fundamenta a nossa ação e possibilita a todos sentir-se amados, no 
respeito pelas peculiaridades e diferenças culturais” (Da mensagem final da 
Conferência Geral 13-18.2.2022, n. 8). 

Oração 

Bendito sejais, Deus e Pai  
de nosso Senhor Jesus Cristo,  
porque nos chamastes no vosso Filho  
a sermos povo sacerdotal. 
Acolhei a oferta de nós mesmos  
para advento do vosso Reino. 
Aumentai em nós o dom do Espírito  
que renove o nosso coração. 
Conformai-nos a Cristo,  
vosso servo fiel e amigo dos homens, 
e tornai-nos totalmente disponíveis 
para o serviço dos irmãos.  
Ámen. 

Cântico 
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Conclusão 

Oração universal 

Monitor ou presidente: Irmãos (e Irmãs), por intercessão do Beato João Maria da Cruz, patrono 
das vocações dehonianas, e de todos os que nos precederam na Congregação, oremos ao Senhor 
para que abençoe quantos seguimos o caminho indicado pelo Padre Dehon, e nos faça tornar cada 
vez mais testemunhas do seu amor, na escuta atenta da sua palavra, na comunhão fraterna e no 
dom de nós mesmos em favor do seu Reino do amor, oremos e digamos: 

Refrão: Ouvi-nos, Senhor. 

Pela Igreja, nascida do Coração de Cristo aberto na cruz, para que anuncie a todos os 
que a escutam que Deus é amor e quer, com a nossa cooperação, instaurar nas almas 
e nas sociedades o seu Reino de justiça e caridade, oremos e digamos: 

Pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos consagrados e pelos leigos, para que, 
animados pelo Espírito Santo, e unidos na comunidade de caridade que é a Igreja, 
anunciem, pela palavra e pela vida, as insondáveis riquezas do Coração de Cristo, 
oremos e digamos: 

Pelos responsáveis pela justiça e pela paz em todo o mundo, para que, no serviço aos 
cidadãos, especialmente dos mais fracos e oprimidos, se insiram no movimento do 
amor redentor, doando-se com Cristo e como Cristo, sinais vivos do seu Reino de 
amor, de justiça e de paz, oremos e digamos: 

Pela nossa Congregação, para que, com toda a sua vida, orações, trabalhos, 
sofrimentos e alegrias, possa reparar o pecado e a falta de amor e prestar a Cristo o 
culto de amor e de reparação que o seu Coração deseja, oremos e digamos: 

Para que o Senhor da messe conceda a nós, e a toda a Família Dehoniana, a graça da 
perseverança no seu santo serviço e mande novas vocações dispostas a consagrar-se 
no nosso Instituto em favor do Reino, oremos e digamos: 

Pai nosso 

Infundi em nós, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que, fiéis à união fraterna, à fração do pão 
e à oração, demos testemunho de vós, saibamos cuidar dos pequenos e dos pobres, e atrair novas 
vocações dispostas a seguir o ideal da caridade perfeita e a trabalhar eficazmente pelo Reino do 
vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Ámen.  
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O Senhor nos abençoe e a paz de Cristo nos acompanhe! 

Ámen 

Ide e anunciai o seu Reino de amor!  

Ámen 

 

Cântico final 
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