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Entrada: Per Crucem

A Alma que anda no Amor (El alma que anda en amor)

A alma que anda no amor, nem cansa nem se cansa.
A alma que anda no amor, nem cansa nem se cansa. O____, O____.

Oração Final:
(antes da oração final canta-se “O Senhor é a minha força”, 1x )

Jesus, nossa paz, se a nossa boca permanece calada, o nosso coração escutaTe e também te fala. E tu dizes a cada um de nós: abandona-te muito
simplesmente ao Espírito Santo, a tua pouca Fé basta.

Cântico Final: O Senhor é a minha força

Salmo: 26 (27)

(intercalado com o cântico “Misericordias Domini” )

(Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.)

Cântico de Luz: Na nossa escuridão (Dans nos obscurités)
(neste momento três crismados irão acender uma vela)

Na nossa escuridão, acende, Senhor, a Tua luz de amor, a Tua luz de amor.
Na nossa escuridão, acende, Senhor, a Tua luz de amor, a Tua luz de amor.
www.paroquia-sppv.pt

Deus nosso Pai, inunda as nossas vidas de compaixão, para que vivamos na
generosidade do perdão. ♫ Kyrie
Pai, pedimos-te por aqueles que dão a sua vida ao serviço dos outros. Que os
teus ensinamentos sejam o seu suporte, e o teu amor a razão da sua
persistência. ♫ Kyrie
Pela Igreja, para que seja fermento de comunhão no amor de Deus Pai.

♫ Kyrie
Ó Cristo, luz do alto, vem visitar todos aqueles que estão nas trevas: mostralhes o caminho do teu amor. ♫ Kyrie
Pai, tu que és fonte de vida e de confiança, sê o sustento daqueles que
conhecem as dificuldades e o desânimo. ♫ Kyrie
Pai, guia-nos com o teu espírito, para que sejamos fiéis ao teu amor: dá-nos
um coração novo. ♫ Kyrie
[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ]

Leitura: Mateus 11, 25-30
Cântico de Silêncio: Beati voi poveri

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

Adoração da Cruz:
(As folhas que foram entregues no inicio da oração simbolizam
o que cada um de nós pode dar à comunidade)

(Felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus)

Tempo de Silêncio
(Deixai que o Senhor ore em vós...)

Preces (intercaladas com o Kyrie 10)

O Auxílio virá do Senhor (L'ajuda em vindrà )

