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Vigília de oração para “enxugar as lágrimas”
No dia 5 de Maio, na Basílica Vaticana, o Santo Padre presidirá à Vigília dedicada a quantos sofrem
na alma e no corpo. Será exposto à veneração dos fiéis o relicário de Nossa Senhora das lágrimas
de Siracusa

Enxugar as lágrimas e os rostos marcados pelas lágrimas dum sofrimento físico ou espiritual levando
consolação e esperança: este é o objectivo da Vigília de oração para “enxugar as lágrimas”,
presidida pelo Papa Francisco no dia 5 de Maio às 18:00h na Basílica de São Pedro. Todos aqueles
que experimentam no íntimo do seu coração sofrimento poderão deste modo receber conforto
espiritual.
Este evento Jubilar quer ser um sinal visível da misericordiosa mão do Pai estendida para enxugar
as lágrimas de uma mamã ou de um papá que perderam um filho, de um filho que perdeu um dos
pais, de quem combate contra uma doença, de quem perdeu o emprego ou não o encontra, de
quem vive situações de discórdia na própria família, de quem experimenta a solidão porque mais
avançado em idade, de que sofre com as dificuldades da sua situação existencial, de quem sofre
injustiça, de que perdeu o sentido da própria vida ou não consegue encontrá-lo. São tantos e de todo
o tipo os pequenos ou os grandes sofrimentos que cada um traz dentro de si, mas todas certamente
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são agravadas de uma espécie de “cansaço” de viver e, tantas vezes, da perda de esperança e
de confiança.

Consolar os aflitos, uma das sete obras de misericórdia espiritual, é o coração deste grande evento
jubilar dirigido a todos, mas em particular àqueles que sentem no mais profundo de si mesmos
necessidade de uma palavra que dê sustento, apoio, força e consolo.
Por ocasião da Vigília, será exposto à veneração dos fiéis, na Basílica de São Pedro, o relicário
de Nossa Senhora das Lágrimas de Siracusa, ligado ao fenómeno prodigiosos que teve lugar entre
os dias 29 de Agosto e 1 de Setembro de 1953, quando um quadro de gesso, que representava
o Coração Imaculado de Maria, colocado à cabeceira de uma cama matrimonial, na casa de um
jovem casal de esposos, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, derramou lágrimas humanas. O relicário
contém parte das lágrimas que brotaram miraculosamente da imagem de Nossa Senhora.
As lágrimas de Maria são sinal do seu amor materno e da participação da Mãe às lutas dos filhos: por
este motivo estarão na basílica durante a Vigília, como que encorajando, consolando, sustentando
e guiando aqueles que estão na provação a abandonar-se à Virgem Maria sem reservas e com a
confiança de filhos exactamente no mês a ela dedicado.

Para informações e para participar no evento:
www.im.va - e-mail: info@im.va
Para os bilhetes da Vigília dirigir-se a:
Centro de Acolhimento aos Peregrinos(Via della Conciliazione , 7)
e/o
Prefeitura da Casa Pontifícia
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