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2299 ddee MMaarrççoo ddee 22001122

Entrada:
Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir.

Nele encontro a minha alegria. Nele encontro a minha alegria.

Salmo 1 intercalado com:
Permanece junto de mim. Ora e vigia, ora e vigia.

Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores,

Não toma parte na reunião dos libertinos;
antes põe o seu enlevo na lei do SENHOR
e nela medita dia e noite.

É como a árvore plantada à beira da água corrente:
dá fruto na estação própria e a sua folhagem não murcha;
em tudo o que faz é bem sucedido.

Cântico de Luz:
Na nossa escuridão, acende Senhor a tua luz de amor, a tua luz de amor.

Leitura: Lc 24, 13 32

Nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam a caminho de uma aldeia chamada
Emaús, que ficava a cerca de duas léguas de Jerusalém; e conversavam entre si
sobre tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, aproximou se
deles o próprio Jesus e pôs se com eles a caminho; os seus olhos, porém, estavam
impedidos de o reconhecer.
Disse lhes Ele: «Que palavras são essas que trocais entre vós, enquanto
caminhais?» Pararam entristecidos. E um deles, chamado Cléofas, respondeu:
«Tu és o único forasteiro em Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias!»
Perguntou lhes Ele: «Que foi?» Responderam lhe: «O que se refere a Jesus de
Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo;
como os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram, para ser condenado
à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele o que viria redimir Israel,
mas, com tudo isto, já lá vai o terceiro dia desde que se deram estas coisas. É
verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram perturbados,
porque foram ao sepulcro de madrugada e, não achando o seu corpo, vieram

dizer que lhes apareceram uns anjos, que afirmavam que Ele vivia. Então, alguns
dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito.
Mas, a Ele, não o viram.»
Jesus disse lhes, então: «Ó homens sem inteligência e lentos de espírito para crer
em tudo quanto os profetas anunciaram! Não tinha o Messias de sofrer essas
coisas para entrar na sua glória?» E, começando por Moisés e seguindo por todos
os Profetas, explicou lhes, em todas as Escrituras, tudo o que lhe dizia respeito.
Ao chegarem perto da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante.
Os outros, porém, insistiam com Ele, dizendo: «Fica connosco, pois a noite vai
caindo e o dia já está no ocaso.» Entrou para ficar com eles. E, quando se pôs à
mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e, depois de o partir, entregou lho.
Então, os seus olhos abriram se e reconheceram no; mas Ele desapareceu da sua
presença. Disseram, então, um ao outro: «Não nos ardia o coração, quando Ele
nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?»

Cântico de Silêncio:
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)

Preces intercaladas com:
Kyrie eleison, Christe eleison,

Kyrie eleison. O____ O____ O____.
Pai Nosso (rezado)

Adoração da Cruz:
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,

Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.
Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine.

Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.

Jesus remember me when You come into Your Kingdom.

Cântico Final:
O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria.
Senhor, em nós vem abrir as portas do Teu Reino.


