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Entrada:  

O auxílio virá do Senhor; do Senhor o nosso Deus, 
que fez o céu e a terra, o céu e a terra. 

 

Salmo (inicio e fim do texto):  
 

As misericórdias do Senhor 
Para sempre cantarei 

 
Cântico de Luz:  

 
De noche iremos de noche que para encontrar la fuente, 

sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra. 
(De noite, iremos em busca da fonte de água viva. 

Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia) 
 

. 
Leitura:   Mt 5, 13-16 
“Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há-de 
salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser 
pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; nem se acende a candeia para a colocar 
debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia a 
todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, 
de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que 
está no Céu.” 
 
 
Cântico de Silêncio:   

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, 
in manus tuas Pater commendo spiritum meum. 

(Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu espírito) 
Tempo de Silêncio 



 

 
Preces intercaladas:  

Kyrie eleison. Christe eleisom 
  (Senhor tem compaixão) 

  
Pai Nosso (rezado) 
 
Adoração da Cruz: 

 
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectinem tuam laudamus Domine. 

Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine 
(Nós adoramos-Te na Cruz, senhor. Cantamos a tua ressurreição) 

 
 

Ad te Jesu Christe levavi animam meam.  
Salvator mundi, in te sepravi.  

(A Ti, Jesus Cristo, elevo a minha alma. 
Salvador do Mundo, em ti pus a minha confiança) 

 
 

Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei o meu Deus enquanto 
existir, n’Ele encontro a minha alegria. 

 
 

Oração Final:  
Quantas vezes me senti perdido? Obrigado Senhor!  
Quantas vezes duvidei? Obrigado Senhor!  
Quantas vezes me sinto vazio? Obrigado Senhor!  
Quantas vezes, quantas vezes Tu estás sempre connosco? Obrigado 

Senhor por nos pegares ao colo. Porque Tu estás sempre connosco, porque 
Tu nunca desistes de nós.  

Sem ti pouco vale a pena, pois bem Senhor, dai-nos a Fé de confiar, o 
Amor de partilhar e a Esperança de acreditar. 

Senhor, acompanha-nos sempre, guia-nos sempre, pois só Tu nos podes 
levar à Felicidade. 

Obrigado! 
 
 
Cântico Final:  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

(A minha alma glorifica o Senhor) 


