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Entrada: Laudate Dominum

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
(Aos que confiam em ti, Senhor dá a tua paz.
A paz aos que confiam em ti: dá-lhes a tua paz)

Oração Final:

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

Salmo 121: (intercalado com “Alleluia 7”)

Quem procura seguir Cristo por um sim de toda a vida, nem por isso ignora que
nele existem fragilidades. Nos dias em que a confiança parece querer
desvanecer, lembra-te destas palavras:
"Vem a mim e encontrarás onde repousar o coração."

Cântico Final: Nothing can ever

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia! (versículo)

Aleluia!

Cântico de Luz: Senhor Jesus (Jésus le Christ)

Nothing can ever come between us and the love of God,
the love of God revealed to us in Christ Jesus. O____ O____
(Nada nos pode separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus)
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Senhor Jesus, Tu és luz do mundo: dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh’alma : saiba eu acolher o Teu amor.
(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.)



3. Senhor Deus, pedimos-te pelos doentes e por aqueles que terminam as suas
vidas no isolamento: que o Senhor lhes dê a força de que precisam.

Leitura (2 Pedro 1,16-19)

Cântico de Silêncio: De noche

 Oremos ao Senhor
4. Senhor Deus, dá a cada um de nós os frutos do espírito: o amor, a paz a
paciência, a bondade e a fidelidade.  Oremos ao Senhor
5. Senhor Deus, pedimos-te para que o fogo do teu espírito renove o nosso
entusiasmo e nos torne acolhedores para com aqueles que ainda não te
conhecem.  Oremos ao Senhor

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

Adoração da Cruz:
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.

 O auxílio virá (canon) - (L’ajuda em vindrà)

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

Tempo de Silêncio
(Por vezes a oração cala-se, pois uma comunhão tranquila com Deus pode abster-se de palavras.
«Estou sossegado e tranquilo, como uma criança saciada ao colo da mãe; a minha alma é como
uma criança saciada.» Salmo 131)

Preces (intercaladas com o Kyrie eleison 1)

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

Ubi caritas

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
(prece) Oremos ao Senhor
1. Senhor Deus, pedimos-te por todos os povos da Terra para que cessem as
guerras e a violência. Oremos ao Senhor
2. Senhor Deus, pedimos-te pelas crianças, por aqueles que as acolhem e as
despertam para a Fé.  Oremos ao Senhor

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Onde houver caridade e amor, aí Deus está.)

