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Entrada:

Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria, n’Ele encontro a minha alegria.
Salmo (34) intercalado com o cântico :

Misericordias Domini in aeternum cantabo
Em todo o tempo, bendirei o Senhor;
o seu louvor estará sempre nos meus lábios.
A minha alma gloria-se no Senhor!
Que os humildes saibam e se alegrem.
Enaltecei comigo ao Senhor;
exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele respondeu-me,
livrou-me de todos os meus temores.
Aqueles que o contemplam ficam radiantes,
não ficarão de semblante abatido.
Quando um pobre invoca o Senhor, Ele atende-o
e liberta-o das suas angústias.
Saboreai e vede como o Senhor é bom;
feliz o homem que nele confia!

Cântico de luz:Senhor Jesus Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem falar

Senhor Jesus, és Luz na minh’alma, saiba eu acolher o Teu amor
Leitura (1 João 4, 7-12): Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor
vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus.
Aquele que não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E o amor de
Deus manifestou-se desta forma no meio de nós: Deus enviou ao mundo o seu Filho
Unigénito, para que, por ele, tenhamos a vida. É nisto que está o amor: não em termos
sido nós a amar a Deus, mas em ser ele mesmo que nos amou e enviou o seu Filho para
o perdão dos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós
devemos amar-nos uns aos outros. A Deus nunca ninguém o viu; se nos amarmos uns
aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós.
Cântico:

Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor,
Vem Espírito Santo, vem Espirito Santo.

Tempo de Silêncio.... (Deixai que o Senhor ore em vós…)

Orações partilhadas intercaladas com Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison

Pai Nosso (A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens)

Cânticos de vigília à cruz : (Seguindo uma tradição oriental, o ícone da cruz é colocado no meio da
assembleia, para que os fiéis se possam dirigir a ela e, em silêncio, entregar a Cristo os seus anseios e
preocupações)

El alma que anda en amor ,ni cansa, ni se cansa
El alma que anda en amor ,ni cansa, ni se cansa. O_____, O_____
(A alma que anda no amor, não cansa, nem se cansa)
Wait for the Lord, who’s day is near,
Wait for the Lord, keep watch, take heart.
(Confia em Deus, teu Salvador. Confia em Deus, Ele é amor)

Nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem nada lhe falta
Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta.

Oração

Deus de compaixão, quando cresce em nós a impressão de não
compreendermos o que esperas de nós, pelo teu Evangelho descobrimos: Tu
convidas-nos a amar, tal como Tu nos amas.

Cântico Final: Laudate Dominum, Laudate Dominum,
Omnes gentes, Aleluia.

