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Entrada: Venite, exultemus Domino

I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living.
Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord.
(Estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos.
Sim, eu verei a bondade do nosso Deus, mantém-te firme, confia no Senhor.)

Oração Final:

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. (2x)
(Vende, exultemos de alegria no Senhor. Vinde, adoremos.)

O coração humano transborda de desejos, emoções e aspirações.
Prestar atenção àquilo que se encontra no mais profundo de nós próprios,
eleva-nos ao encontro de Deus, principalmente se estes forem postos ao
serviço do próximo.
“Deus convida-nos a transformar o mundo com uma grande ambição mas
também com uma enorme humildade. Comecemos esta transformação em nós
próprios: deixemos Cristo ressuscitado mudar o nosso coração, deixemos o
Espírito Santo levar-nos longe, para avançarmos com coragem em direcção ao
futuro.” A magia do amor de Deus está na capacidade de nos distanciarmos de
nós mesmos e de chegarmos ao próximo com amor e respeito.

Salmo 63: (intercalado com “Ubi caritas Deus ibi est”)

Cântico de Luz: Na nossa escuridão (Dans nos obscurités)

Cântico Final: Ad te Jesu Christe

Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi.
(A Ti, Jesus Cristo, elevo a minha alma. Salvador do mundo, em Ti coloco a minha esperança.)
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Na nossa escuridão, acende Senhor a tua luz de amor, a tua luz de amor. (2x)
(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.)



Adoração da Cruz:

Leitura (Mc 1,1-8)

 In manus tuas

Cântico de Silêncio: El alma que anda en amor

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, nem cansa nem se cansa)

Tempo de Silêncio

Preces (intercaladas com o Gospodi A)

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
(Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu Espírito.)

The kingdom of God
1. Pelos peregrinos, que partiram em busca da fonte da alegria e que
regressaram renovados na fé. Tal como a alma que anda no amor, que não
cansa nem se cansa, pedimos-te que nos ajudes ao longo do caminho da nossa
vida a viver este amor e esta procura de Deus sem descanso. Gospodi
2. Pelas nossas Irmãzinhas de Jesus, que se dedicaram tão inteiramente à
comunidade e que agora iniciam um novo ciclo da sua caminhada. Que lhes
concedas a força necessária para ir ao encontro do próximo e continuar a ser
testemunhas da alegria da Ressurreição de Cristo. Gospodi
3. Pelas vítimas do terramoto do Haiti das cheias na ilha da Madeira. Que o
Senhor Deus, fonte de esperança, inspire o coração dos que procuram levar
auxílio indispensável, assista os que morrem, fortifique os que estão abatidos,
console os que choram e derrame o seu Espírito de compaixão sobre estes
povos. Gospodi

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

The kingdom os God is justice and peace anda joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates os your kingdom.
(O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria.
Senhor, em nós vem abrir as portas do teu Reino)

