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Entraada: Adoramuss te Christe

(Pela tua cruz e paixão, liberta-nos Senhor. Pela tua santa ressurreição, liberta-nos Senhor.)

A
Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crrucem tuam
re
edemisti mundum
m, quia per cruce
em tuam redemissti mundum.

Oração Final:
Deus de todos os homens, tu mostras-nos o caminho da vida, por onde Cristo
vem ao nosso encontro. Quando partilhamos o que temos com os que não têm
o suficiente, é já o nosso coração que se abre e o Espírito Santo que alumia em
nós o fogo do teu amor.

(Adoramos-te Crissto, bendizemos-te Se
enhor: pela tua santa cruz redimiste o mundo)

Salmo 88 (89): (inteercalado com “Miisericordias Domini”)

Cântico Final: Nothing can ever
Mise
ericordias Dominii in aeternum can
ntabo. (versículo) ♫

Misericordias…

Cântiico de Luz: Seenhor Jesus (Jéssus 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)
www.paroquia-sppv.pt

(Durante o cântico acend
de-se uma vela. Este acto
a
simbólico recorda-nos que mesmo
qua
ando a noite se torna d
densa, na vida pessoa
al ou na vida da humanidade, o amor de
Crissto é um fogo que nun
nca se apaga.)



3. Por todos os que perderam a esperança e por aqueles a quem ninguém serve
de apoio, para que Deus lhes mostre a salvação.  Oremos ao Senhor

Leitura (Mc 13, 33-37)

Cântico de Silêncio: Dona la pace

4. Pelos membros da nossa assembleia, para que Deus seja o oleiro que os
modela com a sua Palavra e o seu Espírito. Oremos ao Senhor
5. Por todos nós aqui presentes, para que, aceitando o desafio de Jesus para
vigiar, durante o Advento acolhamos a luz de Cristo para sermos suas
testemunhas no mundo.  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:

 Deus é amor - (Bóg jest miłością)

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.)

Tempo de Silêncio
(Fazendo silêncio, pomos a nossa esperança em Deus. Quando cessam as palavras e os
pensamentos, Deus é louvado no enlevo silencioso e na admiração. «Para Vós, ó Deus, o silêncio é
louvor» Salmo 65)

Preces (intercaladas com o Vigilate I)

Deus é amor: atreve-te a viver por amor.
Deus é amor. Nada há a temer.

Permanece junto de mim

Vigitate et orate. (prece) Oremos ao Senhor
1. Pelas Igrejas e instituições da humanidade, tentadas pela rotina dos
mesmos gestos, para que descubram os novos sinais que Deus lhes dá.

Oremos ao Senhor
2. Pelos homens que se desviam do verdadeiro caminho e pelos que deixam
endurecer o coração, para que Deus Se lhes revele.  Oremos ao Senhor

Permanece junto de mim. Ora e vigia, ora e vigia.

