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Entrada: Christe, lux mundi

Na nossa escuridão, acende, Senhor, a Tua luz de amor, a Tua luz de amor.
Na nossa escuridão, acende, Senhor, a Tua luz de amor, a Tua luz de amor.

Oração Final:
Sei, Senhor, que sou pouco e a minha acção é simples fagulha, mas acredito
que esse pequeno fogo pode atear e fazer arder uma floresta. Acredito que
essa semente de amor vai gerar amor, e o mundo aos pouco, será um mundo
melhor.

Christe luz mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lúmen vitae
(Cristo, luz do mundo, quem te segue terá a luz da vida.)

Salmo 62: (intercalado com Alleluia 17)

Senhor, que nada me faça desistir de amar, sem prazos nem horários!
Para isso, ajuda-me a acolher o teu amor: Só contigo em mim, eu posso ser o
que tanto desejo: seguir Jesus e com Ele partilhar a minha vida pela vida de
tantos que precisam do amor e da paz.

Cântico Final: Bendizei o Senhor (Bénissez le Seigneur)

Cântico de Luz: Dona la pace Signore

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
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(Dai, Senhor, a paz a quem em Vós confia.)

Leitura: Mt 28, 16-20
Cântico de Silêncio: Bonum est confidere

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
(É bom confiar e esperar no Senhor.)

Tempo de Silêncio

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

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;

perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Adoração da Cruz:
Tu és fonte de vida

(Tu sei sorgente viva)

"Espírito Santo, concede-nos que nos voltemos para ti a todo o momento.
Com muita frequência, esquecemos que habitas em nós, que rezas em nós,
que amas em nós. A tua presença em nós é confiança e perdão contínuo."

Preces (intercaladas com o Kyrie eleison 10)

Pedimos-te Senhor por todas as pessoas deste Teu Mundo, para que saibam
sempre reconhecer a presença de Jesus nas suas vidas, a seu lado, a cada
momento, como luz que aquece o coração. ♫ Kyrie
Pedimos-te Senhor por todas as crianças, particularmente por aquelas que
não têm tantas oportunidades quanto nós, para que, guiadas por Ti, possam
sentir sempre a confiança de um sorriso. ♫ Kyrie

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

Felizes os pobres (Beati voi poveri)

Pedimos-te Senhor por todos aqueles que sofrem e passam por dificuldades e
provações, para que nunca desistam de Crer em Ti e de se animar com a Tua
palavra. ♫ Kyrie
Pedimos-te Senhor por todos nós aqui presentes, por todos aqueles que
moram nos nossos corações e por todas as nossas intenções particulares.
Ajuda-nos a saber escutar a tua voz no silêncio e a querer compreendê-la e
segui-la. ♫ Kyrie
[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ]

Felizes os pobres, porque deles é o Reino de Deus.

