
In manus tuas, Pater

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum. 
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum. 

(Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu Espírito.) 

Oração Final:
Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tu vens sempre até nós. Na mais 
profunda da nossa alma ficamos espantados com a tua presença. A nossa 
oração pode ser muito pobre, mas tu, Cristo, rezas em nós. 

Cântico Final: Il Signore ti ristora 

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

(O Senhor renova-te, Deus não te afasta. O Senhor vem ao teu encontro.) 
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Entrada: Laudate Dominum 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x) 

(Louvai o nosso Deus, povos todos, aleluia!) 

Salmo 27: (intercalado com Alleluia 17) 

Cântico de Luz: De noche

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

(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.) 



Leitura (João 17, 8-11) 

Testemunho

Meditação

Cântico de Silêncio: Deus é amor (Bóg jest mi o ci )

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. 
Deus é amor, nada há a temer. 

Tempo de Silêncio 

"Não se deve procurar um método para alcançar o silêncio interior a qualquer 
preço, suscitando um vazio em si próprio. Durante o silêncio, somos 
convidados a deixar Cristo rezar em nós, com a confiança de uma criança e, 
assim, um dia descobriremos que as profundezas da pessoa humana são 
habitadas." 

Preces (intercaladas com o Kyrie eleison 12) 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 Senhor, sê o sustento daqueles que conhecem dificuldades e desânimo, tu 
que és fonte de vida e de confiança. Guia-nos com o teu Espírito para sermos 
fiéis ao teu amor; dá-nos um coração novo. Kyrie

 Senhor, pedimos-te pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para 
que lhes dês o teu Espírito e a perseverança nas dificuldades. Kyrie

 Senhor, pedimos-te pelos nossos emigrantes espalhados pelos quatro cantos 
da terra, para que cumprindo sempre e em tudo a tua vontade, pedimos-te 
que eles deêm muitos frutos de boas obras. Kyrie 

 Senhor, por todos nós, pedimos-te que que saibamos olhar para os sinais dos 
tempos, preparando a tua vinda e o Reino onde a felicidade e a alegria de 
viver testemunhem a luz na terra, numa solidariedade e união entre todos nós. 

Kyrie

[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ] 

Pai-Nosso: (Rezado) 

(A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens)

Adoração da Cruz:

Em ti confio (In te confido) 

O ____ Jesus Cristo. O ____ em ti confio. 

Jesus, remember me

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 
Jesus, remember me when you come into your kingdom. 

(Jesus, no teu Reino 
lembra-te de mim.)


