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Entrada: Dona la pace Signore
Dona la pace Signore a chi confida in Te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace
Salmo intercalado com: As misericórdias do Senhor (Misericordias Domini)
As misericórdias do Senhor, para sempre cantarei.
Cântico de Luz: Tu és fonte de vida (Tu sei sorgente viva)
Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és Amor
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo
Leitura:
Entre os que tinham subido para adorar, no dia da Festa, havia alguns gregos. Foram ter com
Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e fizeram-lhe um pedido: «Senhor, queríamos ver
Jesus». Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram comunicá-lo a Jesus.
Respondeu-lhes Ele: «Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos
digo: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida
perdê-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir--Me, que Me siga; e, onde eu estiver, ali
estará também o Meu servidor. E se alguém Me servir Meu Pai há-de honrá-lo.
Cântico de Silêncio: A alma que anda no amor (El alma que anda en amor)
A alma que anda no amor, não cansa nem se cansa.
Preces intercaladas com: Kyrie
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Pai Nosso
Adoração da Cruz :
Nada te perturbe (Nada te turbe)
Nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem nada lhe falta
Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta
O auxílio virá do Senhor (L’ajuda em vindrà)
O auxílio virá do Senhor, do Senhor o nosso Deus
Que fez o Céu e a Terra, o Céu e a Terra
O Senhor é a minha força (El Senyor)
O Senhor é a minha força. Ao Senhor o meu canto.
Ele é o nosso Salvador, n´Ele eu confio e nada temo, n´Ele eu confio e nada temo.
Oração Final:
A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não
damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se
de sofrimento, perdemos também a felicidade.
Carlos Drummond de Andrade

Cântico Final: O Reino de Deus (The kingdom of God)
O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria
Senhor em nós vem abrir as portas do Teu Reino

