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ORAÇÃO COM CÂNTICOS
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Entrada: Bonum est confidere

Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
(Adoramos, Senhor, a tua Cruz, e louvamos e glorificamos a tua ressurreição.)
(É bom confiar no Senhor, é bom esperar no Senhor.)

Oração Final:
"Tu, que, sem olhar para trás, queres seguir a Cristo neste mesmo instante e a
cada instante, volta-te para Deus e confia no Evangelho. Nele beberás nas
fontes da alegria."

Salmo 24 (25): (intercalado com “Alleluia 17”)

Irmão Roger

Cântico Final: Laudate Dominum
Cântico de Luz: Senhor Jesus (Jésus le Christ)

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x)
(Louvai o nosso Deus, povos todos, aleluia!)

Senhor Jesus, Tu és luz do mundo : dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minha’alma : saiba eu acolher o Teu amor.
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(Durante o cântico acende-se uma vela. Este acto simbólico recorda-nos que mesmo
quando a noite se torna densa, na vida pessoal ou na vida da humanidade, o amor de
Cristo é um fogo que nunca se apaga.)

Leitura (João 5,19-24)

Adoração da Cruz:
Tu és fonte de vida

Jesus tomou a palavra e começou a dizer-lhes: «Em verdade, em
verdade vos digo: o Filho, por si mesmo, não pode fazer nada,
senão o que vir fazer ao Pai, pois aquilo que este faz também o
faz igualmente o Filho. De facto, o Pai ama o Filho e mostra-lhe
tudo o que ele mesmo faz; e há-de mostrar-lhe obras maiores do
que estas, de modo que ficareis assombrados.
Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver,
também o Filho faz viver aqueles que quer. O Pai, aliás, não
julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para
que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o
Filho não honra o Pai que o enviou.
Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e
crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não é sujeito a
julgamento, mas passou da morte para a vida.

Tu és fonte de vida, te és fogo, tu és amor.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.
Deus é Amor (Bóg jest miłością)

Cântico de Silêncio: Em ti confio (In te confido)

O ____ Jesus Cristo. O ____ em ti confio.

Tempo de Silêncio

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.
De Noite (De Noche)

Preces (intercaladas com o Kyrie 5)

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

De noite iremos em busca da fonte de água viva.
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia.

