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Tríduo do 27 de Abril de 2022 

CAMINHAMOS JUNTOS PARA UMA IGREJA SINODAL 

 
Uma Igreja chamada a “caminhar juntos” (…) Caminhar juntos—Viceprovincia de África, Província 
América do Sul, Província de Espanha, Província Padre Usera, Província de Portugal, Governo 
Geral, irmãs e leigos. Neste caminho vamos fazendo história.  
Há alguns meses atrás celebramos o XVI Capítulo Geral e dissemos que queremos fazer a nossa 
história congregacional "Ao sopro do Espírito" para isso, somos convidados/as a sonhar, e fazer um 
caminho de escuta mútua e de escuta do Espírito Santo.  
Diz-nos O Papa Francisco “O Espírito Santo precisa de nós. Escutai-O escutando-vos a vós 
mesmos. Não deixeis ninguém de fora ou para trás. As soluções devem ser buscadas dando a 
Palavra a Deus e suas vozes ao nosso redor; orar e abrir os olhos para tudo que estiver à nossa 
volta; viver uma vida fiel ao Evangelho…. Trata-se de ouvir a voz de Deus, captar a sua presença, 
intercetar a sua passagem e o seu sopro de vida.” (Roma, 18.IX.2021). 
Ouvir é necessário, conscientes de que escutar é mais do que ouvir. Cada um ouvindo os outros; e 
todos ouvindo o Espírito Santo, como diz o livro do Apocalipse: «Quem tem ouvidos, ouça o que o 
Espírito diz às igrejas» (2,7)    
 
A Congregação avança. E o Espírito é sempre o grande protagonista. Como o nosso Venerável 
Padre Usera sabia disso! Por isso quer que o tenhamos como protetor. 
Quando Jesus disse: "Recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra" (Actos 1,8), Ele 
quis dizer-nos que não estamos sozinhos, que não vamos sozinhos, que caminha connosco, 
Aquele para quem "nada é impossível" (Lc, 1,37).  
O Papa Francisco convocou o Sínodo de Sinodalidade, ele mesmo diz,  que "é um conceito fácil 
de expressar, mas não tão fácil de colocar em prática". Somente o Espírito Santo pode mover os 
nossos corações para acolher e valorizar cada pessoa, condição essencial para caminharmos 
juntos.  
 
Temos diante de nós três dias de oração em preparação para 27 de abril. Nestes três dias vamos ter 
presente o convite do Papa a "Caminhar Juntos", que a nossa agenda traduz em estar atentos aos 
caminhos. 
O primeiro dia: caminhos de reencontro: comunhão; o segundo dia: um estranho no caminho: 
participação e o terceiro dia: um coração aberto aos caminhos do mundo: missão. Em todas as 
situações “Ao sopro do Espírito”. 
Cantamos: Ilumina-me, Senhor, com teu espírito ou outro.  

 

Símbolos para todos os dias   

 Fotografia  do Padre Usera  

 Escudo congregacional  

 Pergaminho com o sonho congregacional 

 Bíblia 

 Cirio  
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Primeiro dia –24 de abril 

COMUNHÃO 
Símbolos: 

 CARTAZ COM A FRASE: Caminhos de reencontro, 

comunhão. 

Coloca-se um pergaminho com o sonho 
capitular. Enquanto se coloca o pergaminho 
vai-se lendo pausadamente:  
Leitor 1: As irmãs capitulares vislumbraram 

um sonho para a Congregação, estendido à 

Família “Amor de Deus”, para os próximos 

seis anos. Sonhemos também: quando 

sonhamos, estamos a criar um novo futuro na 

nossa mente. A fase da criação do sonho é 

fundamental e necessária para a realização de 

qualquer mudança. Para que possamos criar 

uma mudança nas nossas vidas, precisamos  

sonar, querer e acreditar que é possível.  

(Breve silêncio para a interiorização) 

Leitor 2: “Como é importante sonharmos 
juntos! Sozinho corre-se o risco de ter 
alucinações, nas quais vês o que não  é; os 
sonhos devem ser construídos juntos. 
Sonhemos como uma só humanidade, como 
caminhantes da mesma carne humana, como 
filhos desta mesma terra que nos acolhe a 
todos, cada um com a riqueza da sua fé ou 
das suas convicções, cada um com a sua voz, 
todos irmãos» PAPA FRANCISCO, Fratelli 
Tutti, nº 8  

(Breve silêncio para a interiorização) 

Coloca-se o Círio Pascal aceso (enquanto se 
coloca, lê-se) 
Leitor 3: A luz é necessária para caminhar, 
para ver o caminho, para saber por onde 
estamos a caminhar. Se já tivemos a 
experiência de andar às escuras, sabemos o 
que significa a luz. Quando aparece uma 
pequena claridade que nos guia, nós a 
amamos e apreciamos. O Espírito Santo é a 
Luz. Ele nos ajuda a descobrir por onde temos 
que andar e para onde temos que ir. Quando 
o invocamos, Ele ilumina o caminho para 

tomarmos as decisões certas. 
Coloca-se o cartaz “Caminhos de reencontro: 
COMUNHÃO” 
 

Animador: Começamos a oração, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 

Oração para todos os dias (Todos juntos) 
Vem, Espírito Santo. Tu que despertas novas 
línguas e pões palavras de vida nos nossos 
lábios, salva-nos de nos tornarmos uma 
Congregação-museu, bela mas muda, com um 
longo passado e pouco futuro. Vinde entre 
nós, para que na vivência do caminho não nos 
deixemos dominar pelo desencanto, não 
atenuemos a profecia, não acabemos por 
reduzir tudo a discussões estéreis. Vem, 
Espírito de amor, prepara os nossos corações 
para ouvir. Vem, Espírito de santidade, renova 
cada irmã da Congregação, - cada membro do 
Movimento Secular Amor  de Deus. Vem, 
Espírito Criador, renova a face da terra (Cf. 
Oração do Papa Francisco na abertura do Sínodo).  
 

Cântico: Renova entre nós, Oh Senhor 
( A n t o n i o  A l c a l d e )  h t t p s : / /
youtu.be/2UZsqX5kYY0 
 

RENOVA ENTRE NÓS, OH SENHOR, 
AS GRANDES MARAVILHAS DO TEU AMOR, 
AS GRANDES MARAVILHAS DO TEU AMOR. 
 
1. Deus Pai Criador 
da eterna juventude o manancial, 
Tu iluminas hoje a nova criação, 
 Tu iluminas hoje a nova criação,  
 
2. Deus, Filho redentor, 
dos homens irmão universal, 
Tu, nossa paz e reconciliação, 
Tu, nossa paz e reconciliação. 

https://youtu.be/2UZsqX5kYY0
https://youtu.be/2UZsqX5kYY0
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3. Espírito de amor, 
o selo e o abraço na unidade, 
Tu alentas a nossa vida em comunhão, 
Tu alentas a nossa vida em comunhão. 
 

Salmo 50 
Coro 1: Criai em mim, ó Deus, um coração 
puro renovai-me por dentro com um Espírito 
firme, não queirais repelir-me da vossa 
presença não retireis de mim o vosso Santo 
Espírito. 

 

Cântico: Dá-nos Senhor, um coração novo. 
Derrama em nós um Espírito novo. 

 

Coro 2: Dai-me de novo a alegria da vossa 
salvação  
E sustentai-me com um Espírito generoso 
Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos  
Os transviados hão-de voltar para vós. 
 

Cântico: Dá-nos Senhor, um coração novo. 
Derramai em nós um Espírito novo. 

 

Todas: “Oh Deus, criai em mim um coração 
puro” 

 

Cântico: Dá-nos Senhor, um coração novo. 
Derramai em nós um Espírito novo. 

 

Animador: Pedimos que, assim como nas 

origens Deus soprou o Seu Espírito na matéria 

e deu origem à pessoa humana (cf. Gn 2,7), 

agora o mesmo Espírito divino volte a 

acreditar em nós (cf. Sl 50,12), renova-nos e 

transforma-nos. E assim, animados pelo 

Espírito divino, podemos inscrever-nos no 

sonho do nosso Capítulo Geral.  

Leitura do pergaminho: Leitor 4: “Sonhamos 

com uma Congregação centrada em Jesus 

Cristo, com comunidades vivas e 

significativas, simples e interculturais que 

cuidam da pessoa, da fraternidade e do nosso 

mundo e que ao sopro do Espírito anuncia o 

Evangelho, sendo manifestação do amor de 

Deus onde seja necessário”. 

Cântico: Oh Senhor, enviai o vosso Espírito 
que renove a face da terra. 
Todas: «Ensina-me a cumprir a vossa vontade, 
já que tu és o meu Deus.» (Sal 142,10). 

Leitura de 1ª carta aos Coríntios 12, 4-13a 
Há diversos modos de agir, mas é o mesmo 
Deus que realiza tudo em todos. A cada um é 
dada a manifestação do Espírito, para proveito 
comum. A um é dada, pela ação do Espírito, 
uma palavra de sabedoria; a outro, uma 
palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito; 
a outro, a fé, no mesmo Espírito; a outro, o 
dom das curas, no único Espírito; a outro, o 
poder de fazer milagres; a outra, a profecia; a 
outro, o discernimento dos espíritos; a outra, a 
variedade de línguas; a outro, por fim, a 
interpretação das línguas. Tudo isto, porém, o 
realiza o único e o mesmo Espírito, 
distribuindo a cada um, conforme lhe apraz. 
 Pois, como o corpo é um só e tem muitos 
membros, e todos os membros do corpo, 
apesar de serem muitos, constituem um só 
corpo, assim também Cristo. De facto, num só 
Espírito, fomos todos baptizados para formar 
um só corpo, judeus e gregos, escravos ou 
livres, e todos bebemos de um só Espírito. 
Palavra do Senhor 

Reflexão: Paulo 
enumera uma lista 
ilustrativa da 
variedade e 
pluralidade que 
caraterizava a 
comunidade onde 
havia tudo: pessoas 
com o dom da 
sabedoria, do 
discernimento, da 
cura, do conselho, da 
pregação, da 

expressão de experiências espirituais e da sua 
interpretação, da liderança, ajuda a quem 
precisa... Uma comunidade verdadeiramente 
plural, viva e comprometida.  
Paulo quer moderar a arrogância de alguns, 
afirmando que os carismas se originam do 
Senhor, do Seu Espírito e Deus. O pensamento 
trinitário do Apóstolo é claro: Espírito Santo, 
Senhor Jesus Deus-Pai. Os dons e carismas 
não são qualidades naturais ou fruto do 
esforço humano, ou méritos, mas pura graça e 
dom das três pessoas divinas. E esses dons não 
são para uso pessoal, mas para o bem de toda 
a comunidade.  
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(Tempo de silêncio para a reflexão) 

A imagem da sociedade como um corpo 
organizado era comum no pensamento ético 
da cultura grega e era usada para reforçar a 
superioridade e o domínio de uns sobre os 
outros.  
Paulo, ao aplicar essa imagem à comunidade 
cristã, tenta justamente o contrário: 
desmantelar toda estrutura de dominação que 
marginaliza os membros mais fracos e 
vulneráveis, ou tira o seu protagonismo ou os 
reduz a “ouvir e calar”. As categorias 
discriminatórias de escravo ou livre, judeu ou 
grego, homem ou mulher, rico ou pobre, não 
existem mais porque foram abolidas pelo 
Senhor. Desta forma, somos todos iguais em 
dignidade. 
 

Assim o expressa o nosso Documento 
Capitular: 
 

Leitor 5: “Cada pessoa foi criada para viver na 
família, na comunidade, na sociedade, onde 
todos os membros têm a mesma dignidade. 
Desta dignidade derivam os direitos humanos, 
assim como os deveres, que lembram, por 
exemplo, a responsabilidade de acolher e 
ajudar” (Documento capitular nº 52. XVI 
Capítulo Geral).   
 

(Breve silêncio para a interiorização) 
 

Leitor 6: “Somos chamados a viver em 
comunhão, em comunidade fraterna, onde o 
Espírito se comunica "para o bem de todos" 
não podemos esquecer que somos 
responsáveis pelo cuidado do outro, cuidando 
dos pormenores da vida fraterna... das 
pessoas: acolher e aceitar as diferenças com 
carinho e respeito” (Documento capitular nº 
27. XVI Capítulo Geral). 
 

(Breve silêncio para a interiorização) 
 

Leitor 7: “Sem conversão do coração e da 
mente, e sem uma formação ascética de 
acolhimento e escuta recíproca, de pouco 
serviriam os mecanismos externos de 
comunhão, que poderiam mesmo transformar-
se em simples máscaras sem coração nem 
rosto” (a sinodalidade na vida e na  missão da 
Igreja, 107). 

 

Cântico: Dá-nos Senhor, um coração novo. 
Derrama sobre nós um Espírito novo 

Ou Eu vos darei um coração novo e um 
espírito novo. 

(Breve silêncio para interiorização) 

Animador: Continuamos a pedir ao Espírito 
Santo a conversão do coração e da mente:   
 
Oração: (Espontaneamente os participantes 
vão rezando com cada uma das seguintes 
expressões). 
 «“Espírito Santo, que secretamente operas 
nos nossos corações e delicadamente nos 
impele ao amor, ajuda-me a descobrir as 
coisas belas que fazes nos outros.  
 Ajuda-me a prestar atenção às coisas 
positivas que fazes nos irmãos, para que eu 
não me detenha tanto a lamentar os defeitos 
dos outros, para que eu não acredite que tudo 
está muito escuro.  
 Ajuda-me a rejeitar as tentações egoístas que 
continuamente nos assombram e geram 
competição, desconfiança e inveja. 
  Abre os meus olhos e ilumina-me com a tua 
presença, para olhar os outros com bondade e 
louvar-Te por tudo o que fazes neles (Cf. 
Víctor Manuel Fernández).  
 Não me deixes ficar frustrado, ancorado nas 
coisas do costume, com medo do novo, 
encerrado no meu conforto. 

(Continuamos a rezar o Espírito Santo) 
Espírito Santo, ajuda-me… 
Dou-te graças … 
Peço.. 
Jesus, Senhor… 
Pai nosso, que estás no céu…. 
 
ORAÇÃO FINAL (Para todos os dias) 
 
Solista: Pai Bondoso, 

Jesus disse-nos: "A messe 

é grande e os 

trabalhadores são 

poucos, rogai ao Senhor 

da messe que mande 

trabalhadores para a sua 

messe". E afirmou ainda: 

“Tudo o que pedirdes ao 

Pai em meu nome, Ele 

vos concederá”.  



 

Boletim Congregacional - 19 - 

celebrações  

Coro 1: Confiando nesta palavra de Jesus e 

na vossa bondade, vos pedimos vocações 

para a Igreja e para a Família “Amor de 

Deus”, que se dediquem à construção do 

Reino a partir da civilização do amor. 
Coro 2: Santa Maria, Virgem Imaculada, 

protege com a tua maternal intercessão as 

famílias e as comunidades cristãs para que 

encorajem a vida das crianças e ajudem os 

jovens a responder generosamente ao 

chamamento de Jesus, a manifestar o amor 

gratuito de Deus aos homens.  
 

Todos: Ámen. 
 

Cântico: Pelas Estradas da vida 
 

1. Pelas estradas da vida, 
nunca sozinho estás. 
contigo pelo caminho, 
santa Maria vai. 

 

Ó vem connosco, vem caminhar, 
Santa Maria vem. 
Ó vem connosco, vem caminhar, 

Santa Maria vem. 

 

2. Mesmo que digam os homens, 
tu nada podes mudar 
luta por um mundo novo 
de unidade e paz. 
 
3. Se pelo mundo os homens, 
sem conhecer-se vão, 
não negues nunca a tua mão 
a quem te encontrar. 
 
4. Se parecer tua vida 
inútil caminhar, 
lembra que abres 
caminho, 
outros te seguirão.     

Colocam-se os símbolos do dia anterior. 
Acrescenta-se o cartaz “Um estranho na 
estrada:” “PARTICIPAÇÃO ”.  

 

Animador: Começamos a oração, em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 

(Enquanto se acende a vela, lê-se:) 
Leitor 1: “O Espírito Santo é Aquele que nos 
guia para onde Deus quer, e não para onde as 
nossas ideias e os nossos gostos pessoais nos 
levariam. Precisamos do Espírito, o sopro 
sempre novo de Deus, que nos liberta de todo 
o isolamento, revive o que está morto, solta 
correntes e espalha alegria” (Papa Francisco). 
Invoquemo-Lo: 

Oração para todos os dias (Todos juntos) 
Vem, Espírito Santo, Tu que despertas novas 

línguas e pões palavras de vida nos nossos 

lábios, livra-nos de nos tornarmos uma 

Congregação museu, bela mas muda, com um 

longo passado e pouco futuro. Vem entre nós, 

para que na experiência do caminho não nos 

deixemos levar pelo desencanto, não diluamos 

a profecia, não acabemos por reduzir tudo a 

discussões estéreis. Vem, Espírito de amor, 

prepara os nossos corações para ouvir. Vem, 

Espírito de santidade, renova cada irmã da 

Congregação,  cada membro do Movimento 

Secular Amor de Deus. Vem, Espírito Criador, 

renova a face da terra. 

 

Segundo dia –25 de abril 

PARTICIPAÇÃO  
Símbolos: 

 CARTAZ COM A FRASE: Um estranho no 

caminho, participação  

 Círio  
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Cântico: Envia-nos o Teu sopro de Pai (Brotes 
de Olivo) Ou Mandai Senhor o vosso Espírito 
e renovai a terra.  https://youtu.be/
HKmeKFoV5VQ 
Manda-nos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, 
envia-nos, Deus, o Teu sopro de Pai, 
que nos faça entender que a Tua fraternidade 
somos toda a humanidade. 
Pai, ilumina-nos,  
dá-nos a tua luz! Infunde o Teu amor nas 
almas dos homens,  
para que ninguém fique fora dos nossos 
corações. 
Vem, Espírito Santo!  
Renova a terra, traz-nos o teu sopro que nos 
converta,  
colocamos a nossa vida em viver o teu plano, 
para que todos sintamos o Teu amor e a Tua 
paz.   

 

Animador: Com o 
Salmo 8 louvamos a 
Deus que fez do ser 
humano centro e senhor 
da criação. A 
contemplação do céu, 
da lua e das estrelas 
deixa o salmista em 
êxtase. Mas a maior 
obra de Deus é o ser humano, criado à sua 
imagem e semelhança. Quando o ser humano 
se pergunta quem sou eu? Descobre que Deus 
o fez seu parceiro e aliado. O Deus da Aliança 
confia-lhe a administração de seu trabalho, 
chama-o a PARTICIPAR do seu projeto para o 
mundo. O mundo é a casa de Deus e o ser 
humano, cada ser humano, qualquer ser 
humano é o administrador desta imensa casa.  
 

Salmo 8 
 

A Assembleia canta: Senhor, nosso Deus, 
como é admirável o vosso nome em toda a 
terra! Senhor, nosso Deus, como é admirável  
o vosso nome em toda a terra!   
 
 

A vossa majestade, está acima dos céus. 
Da boca das crianças e meninos de peito 
sai um louvor que confunde os vossos 
adversários, 
e reduz ao silêncio os inimigos rebeldes. 
 
 

Quando contemplo os céus, obra das vossas 
mãos, a Lua e as estrelas que Tu criaste: 
que é o homem para  te lembrares dele, 
o filho do homem para dele Vos  
preocupardes? 
 
 

Fizeste dele quase um ser divino; 
de glória e de honra o coroaste. 
Deste-lhe poder sobre as obras das tuas mãos, 
tudo submeteste a seus pés: 
 
 

Ovelhas e bois, todos os rebanhos, 
e até  os animais selvagens; 
as aves do céu e os peixes do mar, 
tudo o que se move nos oceanos. 
 
 

SENHOR, nosso Deus, 
como é admirável o 
vosso nome em toda a 
terra! 
 
Animador: Louvo a 
grandeza de Deus, que 
coroa de glória e 
dignidade o ser 
humano. Admiro a 
confiança de Deus no 
ser humano, uma 

criatura fraca, a quem deu uma dignidade 
espantosa: fê-lo pouco inferior aos anjos e 
confia nele a tal ponto que lhe dá o controlo 
sobre as obras de suas mãos. Dou graças 
porque, diferentemente dos seres humanos 
que humilham os seus semelhantes e a 
criação, Cristo se apresenta como o ser 
humano perfeito, a sua autoridade é exercida 
através da suprema dedicação de si mesmo na 
morte "para o bem de todos". Creio que Deus,  
manifesta seu poder com perdão e 
misericórdia, nos convida a exercer a nossa 
soberania sobre a criação não com exclusão, 
mas com inclusão, não com dominação, mas 
com amor. 
 
A assembleia canta: Senhor, nosso Deus, 
como é  admirável o vosso nome em toda a 
terra! 
 

(Breve reflexão) 
 

Senhor nosso Deus … que é o homem 

para que te lembres dele  

https://youtu.be/HKmeKFoV5VQ
https://youtu.be/HKmeKFoV5VQ
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Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Marcos 9, 38-40;  

 

Disse-lhe João: «Mestre, vimos alguém expulsar 
demónios em Teu nome, alguém que não nos 
segue, e quisemos impedi-lo porque não nos 
segue.» Jesus disse-lhes: «Não o impeçais, 
porque não há ninguém que faça um milagre 
em meu nome e vá logo dizer mal de mim. 
Quem não é contra nós é por nós.”  
Palavra do Senhor. 
 

Reflexão 
 «Não os impeçais» O Senhor enfrenta uma 
atitude de falsa prudência, que na verdade 
serve para mascarar o ciúme diante do sucesso 
dos outros. Este texto evangélico faz-nos 
perceber a mentalidade mesquinha e fechada 
que temos quando vemos no outro uma 
ameaça pelo simples facto de não ser um dos 
"nossos". Quando rejeitamos alguém que não 
corresponde ao meu perfil, que não pertence 
ao meu grupo específico, ou quando 
simplesmente classificamos as pessoas por 
terem esta ou aquela sensibilidade, não só 
somos míopes ou cometemos uma injustiça do 
ponto de vista humano. Estamos contra os 
critérios do Senhor e interrompendo a ação do 
Espírito Santo, que nem sempre age de acordo 
com os nossos programas e previsões. Quando 
rejeitamos alguém que não corresponde ao 
meu perfil, que não pertence ao meu grupo 
específico, estamos a esquecer que o Deus da 
Aliança confia a administração do seu trabalho 
a essa pessoa, chama-a para PARTICIPAR do 
Seu plano para o mundo. A mentalidade da 
exclusão frequentemente se insinua nas nossas 
comunidades e pouco tem a ver com a práxis 
de Jesus que, justamente por isso, hoje censura 
os seus discípulos por essa atitude exclusivista, 
oferecendo também chaves de discernimento 
ao julgar e valorizar tantas boas ações que são 
realizadas no nosso mundo. Mais do que 
procurar o que nos separa, ou nos diferencia 
"do resto", Jesus convida-nos hoje a procurar os 
lugares comuns que tornam possível a 
comunhão: e fazer o bem, é o ponto de 
encontro comum da humanidade. 
 
 (Tempo de silêncio para a reflexão) 
 

Escutar: Pedra sobre pedra (Fran). https://
youtu.be/lIRxO8W5JjE 

Pedra sobre pedra,  
mãos sobre mãos, 
coração com coração. 

Pedra sobre pedra para construir, 
para erguer ao nosso redor.  
De mãos dadas para garantir 
que juntos criaremos comunidade. 
Coração com coração para reviver 
a ilusão de viver da verdade .    

Pedra sobre pedra,  
mãos sobre mãos, 
coração com coração   

Coração com coração para construir  
para erguer ao nosso redor.  
Mão sobre mão para reviver  
a ilusão de viver da verdade.  
Pedra sobre pedra para garantir  
que juntos criaremos comunidade.   

Pedra sobre pedra,  
mãos sobre mãos, 
coração com coração   

 Leitor 2: Trabalhemos juntos, não sejamos 
obstáculo. Não impeçamos ninguém de fazer o 
bem, saibamos viver "a interculturalidade e 
assumir as diferenças geracionais como riqueza 
que nos complementa e amplia os nossos 
horizontes e nos compromete a responder 
generosamente aos grandes desafios que toda 
diversidade traz consigo” (nº 19 Documento 
Capitular XVI Capítulo Geral). 
 
Cântico: Que bom! Todos unidos, de mãos 
dadas na luta. Que bom! Todos irmãos, no 
sofrimento e na alegria. ..ou. Ó como é bom e 
agradável viver juntos em harmonia.  
 

(Breve silêncio para a interiorização) 

 

 

https://youtu.be/lIRxO8W5JjE
https://youtu.be/lIRxO8W5JjE
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Leitor 3: “Nós, as irmãs do Amor de Deus, 
começamos a entender que o Carisma não é 
propriedade da Congregação, mas sim um dom 
do Espírito e que, nestes tempos, Ele o está a 
dar a muitos leigos que querem vivê-lo a partir 
da sua vocação laical. Precisamos de abrir as 
portas dos nossos corações e das nossas 
comunidades para partilhar o Carisma com o 
qual todos fomos agraciados e que nos 
constitui em Família Carismática, 
considerando-os irmãos, acreditando neles, 
envolvendo-os, valorizando as suas formas de 
viver o Carisma”. (Documento capitular nº 25. 

XVI Capítulo Geral).  

 

Cântico: Queremos, Senhor, amar-Te amando 
a terra; queremos deixar atrás de nós um 
mundo melhor, uma vida mais bela.  Ou 
Senhor Tu amas o mundo, Senhor Tu amas os 
homens… 
 

(Breve silêncio para a interiorização) 

 

Leitor 4: «Sentimos o desafio de descobrir e 
transmitir a 'mística' do convívio, da mistura, 
do encontro, de nos abraçarmos, de nos 
apoiarmos, de participarmos nessa maré um 
tanto caótica que pode tornar-se uma 
verdadeira experiência de fraternidade, em 
caravana solidária» (EG 87). 

 

Cântico: Queremos, Senhor, correr com o 
archote aceso; queremos deixar um fogo 
melhor, uma chama mais viva.  
 

 (Breve silêncio para a interiorização) 

 

Leitor 5: «Espero que neste tempo em que 
vivemos, reconhecendo a dignidade de cada 
pessoa humana, possa renascer entre todos um 
desejo global de fraternidade entre todos: Aqui 
está um belo segredo para sonhar e fazer de 
nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode 
lutar contra a vida isoladamente. Precisamos de 
uma comunidade que nos apoie, que nos ajude 
e na qual nos ajudemos a olhar para frente”. 
(Papa Francisco).  
Cântico: Que bom! Todos unidos, de mãos 
dadas na luta. Que bom! Todos irmãos, no 
sofrimento e na alegria. 
Animador: Peçamos ao Espírito Santo a 

conversão do coração e da mente. Que todos 
nos envolvamos em realizar o que o Capítulo 
Geral sonhou para a Congregação e que 
valorizemos as muitas maneiras de o tornar 
realidade.  
 
ORAÇÃO espontânea de ação de graças, 
súplica ou perdão: 
Espírito Santo, ensina-me a ter afeto por toda a 
criatura de Deus e 
cura a indiferença 
do meu coração. 
Espírito Santo, não 
permita que eu 
fique frustrado, 
ancorado nas coisas 
de sempre, incapaz 
de seguir em frente, 
com medo de tudo 
novo, cerrado no 
meu conforto. 
Espírito Santo, … 
Pai nosso… 
 
ORAÇÃO FINAL 
Solista: Pai Bondoso, Jesus nos disse "A messe 

é grande e os trabalhadores são poucos, rogai 

ao Senhor da messe que mande trabalhadores 

para os seus campos". E também afirmou: 

"Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, 

Ele vo-lo concederá.”.  

 

Coro 1: Confiados nesta palavra de Jesus e na 

vossa bondade, vos pedimos vocações para a 

Igreja e para a Família “Amor de Deus”, que 

se dediquem à construção do Reino a partir 

da civilização do amor. 

 

Coro 2: Santa Maria, Virgem Imaculada, 

protege com a tua maternal intercessão as 

famílias e as comunidades cristãs para que 

animem a vida das crianças e ajudem os 

jovens a responder generosamente ao 

chamamento de Jesus, a manifestar o amor 

gratuito de Deus aos homens/mulheres.  

 

Todos: Amén. 
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Terceiro dia –26 de abril 

MISSÃO 
Símbolos: 

 CARTAZ COM A FRASE: Um coração aberto 

aos caminhos do mundo: missão 

 Círio  
 

Cântico: Um magnificat ou escutar: Deus nos 
salva em ti, Salomé Arricibita 
https://youtu.be/KtKRNptoLvQ 

Deus nos salva em Ti, Maria  
Deus nos salva em Ti. 
Vida, doçura, esperança nossa. 
Deus nos salva em Ti. 
Deus nos salva em Ti, Maria. 
Deus nos salva em Ti. 
Vida, doçura, esperança nossa. 
 Deus nos salva em Ti   
 
 

No seu amor todos os dias. 
Na sua bondade tão simples. 
No seu olhar que confia,  
no Teu regaço de vida. 

 Ao caminhar contigo 
Ao viver sempre em chamas. 
Aceitando o compromisso 
De abrigo ao próprio Deus 
  No teu amor de cada dia,  
Na tua bondade tão simples 
No teu olhar que confia,  
no teu regaço de vida 
Ao caminhar 
contigo,  
ao viver sempre 
em chamas 
Aceitando o 
compromisso 
de dar  abrigo ao 
próprio Deus, 
 

Os símbolos do dia anterior já se encontram 
colocados. Acrescenta-se uma foto do padre 
Usera e o escudo da Congregação e o cartaz: 
“Um coração aberto aos caminhos do mundo: 
MISSÃO”. Enquanto se coloca o cartaz, lê-se o 
seguinte: 
 
Leitor 1: “Eu sou uma missão nesta terra; e 
para isso estou neste mundo" (EG 273). "Todo 
homem e mulher é uma Missão e é por isso 
que vivem na terra" (Papa Francisco).   
Tendemos a entender a missão principalmente 
como pregação, construção de escolas, 
hospitais, serviços sociais e atividades de 
caridade. Estas são iniciativas importantes e 
atividades missionárias. O Papa Francisco 
convida-nos a ver a missão numa perspetiva 
mais profunda e ampla: “SOMOS missão 
porque somos o amor de Deus comunicado, 
somos a santidade de Deus criada à sua 
imagem”. A missão não é principalmente o 
que fazemos, mas sim o que somos. Jesus 

Cristo, chama-nos para estarmos com Ele e 
acompanhá-lo na sua missão no mundo, uma 
conversão contínua e ser missão no nosso 
mundo. Só através desta nossa intimidade com 
Ele, descobrindo que nos ama 
incondicionalmente poderemos crescer numa 
conversão contínua e ser missão no nosso 
mundo. O nosso chamamento a ser missão 
acontece onde vivemos, quando 
testemunhamos o amor na nossa comunidade, 
família, paróquia e vizinhança.  
 
Leitor 2: “Somos uma missão comunitária. 
Como afirma o Papa São Paulo VI, aqueles que 
acolhem sinceramente a Boa Nova se reúnem 
em nome de Jesus para buscar em conjunto o 
Reino, construí-lo e vivê-lo, de modo que 
constituam uma comunidade fraterna que 
esteja ao mesmo tempo a evangelizar.” (cf. EN 
13). (Luis Ángel de la Heras).   
 
 

https://youtu.be/KtKRNptoLvQ
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Leitor 3: Como Irmãs do Amor de Deus, o 
nosso Carisma é ser uma "manifestação do 
amor de Deus" em tudo o que fazemos, ou 
seja, ser uma missão com as nossas vidas, 
sempre testemunhando o primado de Deus e 
comunicando-O de forma credível e inteligível, 
fazendo sentido o nosso modo de ser e 
agir” (Documento capitular nº 21. XVI Capítulo Geral)   

 

Animador: Comecemos a oração: em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Como todos os dias invocamos o Espírito 
Santo: 
Oração para todos os dias (Todos juntos) 
Vem, Espírito Santo, Tu que despertas novas 
línguas e pões palavras de vida nos nossos 
lábios, livra-nos de nos tornarmos uma 
Congregação museu, bela mas muda, com um 
longo passado e pouco futuro. Vem entre nós, 
para que na experiência do caminho não nos 
deixemos levar pelo desencanto, não diluamos 
a profecia, não acabemos reduzindo tudo a 
discussões estéreis. Vem, Espírito de amor, 
prepara os nossos corações para ouvir. Vem, 
Espírito de santidade, renova cada irmã da 
Congregação, - cada membro do Movimento 
Secular Amor de Deus- Vem, Espírito Criador, 
renova a face da terra (Cf. Oração do Papa Francisco na abertura do 

Sínodo).   

 
Cântico: Toda a terra está cheia (Antonio 
Alcalde) Ou Toda a terra vos adore senhor e 
entoe hinos ao vosso nome ó altíssimo… 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
RycuwRHxeEM 
 
A terra inteira está cheia  
do Espírito de Deus  
Vem, Espírito divino,  
enche os nossos 
corações e ilumina-nos 
com o fogo da tua graça 
e do teu amor.    
 
1. Renova a face da 
terracom a Tua força e 
brilho e ilumina a nova 
vida da nova criação. 
 
 

 
Leitor 4. Um coração aberto aos caminhos do 
mundo. Num mundo em constante mudança e 
em múltiplas crises, o Papa Francisco convida-
nos a cuidar da fragilidade das pessoas e do 
mundo em que vivemos e nos diz que a 
educação e a formação se tornam prioridades, 
porque “toda mudança precisa de uma 
caminho que envolve a todos, que faz 
amadurecer uma nova solidariedade universal 
e uma sociedade mais acolhedora”. (Papa 
Francisco)  
 
Animador: O Papa Francisco convida todos 
aqueles que se preocupam com a educação 
das gerações mais jovens a assinarem um 
Pacto Educacional Global para gerar uma 
mudança de mentalidade na escala planetária 
através da educação. Ele diz-nos: “Procuremos 
juntas soluções, iniciemos os processos de 
transformação sem medo e olhemos para o 
futuro com esperança. Convido cada um a ser 
protagonista desta aliança, assumindo o 
compromisso pessoal e comunitário de cultivar 
juntos o sonho de um humanismo solidário, 
que responda às esperanças do homem e ao 
desígnio de Deus”. (Papa Francisco)   
Ninguém melhor do que o Espírito Santo para 
nos guiar nesta empreitada: Ele é força, luz, 
voz e grito, presença, amor, alegria, paz e 
consolação.   
 
Cântico: Espírito Santo, vem (Juan Antonio 
Espinosa) 

https://youtu.be/
Yk3LmkDkarw 
Espírito Santo vem, 
vem (4x) 
 
Tu estás desde o início 
dos tempos a  
conduzir o universo 
com a Tua força: 
Queremos descobrir-
Te neste mundo, 
ensina-nos a amar a 
nossa terra.  
 

Espírito Santo vem, vem (4x) 
 
 

https://youtu.be/RycuwRHxeEM
https://youtu.be/RycuwRHxeEM
https://youtu.be/Yk3LmkDkarw
https://youtu.be/Yk3LmkDkarw
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Tu és a luz do Povo no deserto, 
Tu fazes brotar a água viva 
Dá-nos sempre a tua luz no caminho, 
a água que transforma as nossas vidas.  
 

Espírito Santo vem, vem (4x) 
 

Tu foste voz e grito nos Profetas, 
mantendo a esperança na Promessa: 
Fortalece os nossos passos na luta, 
na aurora firme de uma nova terra.  
 

Espírito Santo vem, vem (4x) 
 

Tu estavas em Jesus o Deus amigo. 
A Sua entrega foi mais forte que a morte. 
O Seu triunfo é o triunfo dos povos, 
caminho de esperança para sempre. 
  
Espírito Santo vem, vem (4x) 
 

Tu és amor e alegria, 
paz e conforto na tristeza. 
Vamos fazer uma terra para todos, 
sem guerras, sem fome nem  pobreza. 
 

Espírito Santo vem, vem (4x) 
 
Animador: “Apoiemo-nos na convicção de que 
na educação está a semente da esperança: uma 
esperança de paz e de justiça. Uma esperança 
de beleza, de bondade; uma esperança de 
harmonia social" (Papa Francisco, 15 de 
outubro de 2020)   
 
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 5,13-16 
«Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se 
corromper, com que se há-de salgar? Não serve 
para mais nada, senão para ser lançado fora e 
ser pisado pelos homens. 
Vós sois a luz do mundo. Não se pode 
esconder uma cidade situada sobre um monte; 
nem se acende a candeia para a colocar 
debaixo do alqueire, mas sim em cima do 
candelabro, e assim alumia a todos os que 
estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante 
dos homens, de modo que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está 
no Céu.»  
 
 

Cântico: Sois o sal (Luís Guitarra) ou Sois a 
semente …  

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE 

Sois  o sal que pode  
dar sabor à vida, 

 Sois a luz que deve  
iluminar, conduzir a Deus.    

 

Animador: É assim que Jesus entende a nossa 

vida. "Vós sois o sal": Sal de mesa, sal marinho, 

sal comum do mundo. Em suma, o sal. O sal 

conserva, irrita, dá sede, dá sabor. Vós dareis 

um novo sabor e sabor à existência.   

«“Vós sois o sal da terra”: o sal é o discípulo e 

seguidor de Jesus e, vivendo, dará sabor a tudo 

o que faz e vive. Sal, em qualquer lugar e 

circunstância; sal exercendo a sua 

"propriedade", se a perde, se perde a 

qualidade, torna-se um pó nocivo. “Todos nós, 

batizados, somos discípulos missionários e 

somos chamados a ser um Evangelho vivo no 

mundo. Com uma vida santa daremos “sabor” 

aos diferentes ambientes e os defenderemos da 

corrupção”. (Papa Francisco)   

 

(Tempo de 
silêncio para a 
reflexão) 
 
É assim que Jesus 

entende a nossa 

vida: Vós sois a 

luz do mundo: A 

luz tem uma 

força dinâmica 

interna muito 

grande: ela 

transforma 

discretamente a cor da vida, em cada um de 

nós e nos ambientes em que nos movemos. 

Como um nascer do sol, dá cor a tudo e nos 

permite situar-nos na realidade.   

«Vós sois a luz do mundo”: Vós levais 

claridade e lucidez no meio de tanta escuridão 

e incerteza. Ser luz é um dom que Deus 

deposita nas nossas vidas e nos confia para 

sermos um dom para nossos ambientes. Ser 

uma luz que provoca em quem nos vê, o 

https://youtu.be/qOHhYr0LxbE
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desejo de dar glória ao Pai. 

“Não se pode esconder uma cidade no alto de 

um monte”, não se pode esconder um crente 

nascido para ser testemunha do Amor.  
 

Leitor 5: “A missão no coração do povo não é 
uma parte da minha vida, nem um enfeite que 
eu possa tirar; não é um apêndice ou outro 
momento da existência. É algo que não posso 
arrancar do meu ser se não quiser destruir-me. 
Sou uma missão nesta terra, e por isso estou 
neste mundo. É preciso reconhecer-se marcado 
pelo fogo para esta missão de iluminar, 
abençoar, vivificar, elevar, curar, libertar” 
(Documento Capitular nº 56. XVI Capítulo Geral).    

 
Cântico: ATREVE-TE A SONHAR ou   SOIS A 

SEMENTE… https://youtu.be/9yQy5BelPa0 

Vós sois o sal, vós sois a luz, 
é Jesus quem fala para ti. 
Dai sabor, ide e iluminai 
este mundo que tem gosto de escuridão, 
não temais, apenas confiai em Mim 

Abre, abre as portas da tua casa, 
as portas da tua alma 
e atreve-te a olhar. 
Tudo pode ser possível 
se acreditas na minha Palavra, 
Atreve-te a sonhar. (Bis)   

Se o sal se estragar 
e a luz se esconder por medo, 
não valerão para nada, não servirão para nada, 
seu valor será desperdiçado. 
Não Senhor, eu não quero ser assim.   

Abre, abre as portas da tua casa, 
as portas da tua alma 
e atreve-te a olhar. 
Tudo pode ser possível 
se acreditas na minha Palavra, 

Atreva-te a sonhar. (Bis) 
Eu vou viver apenas uma vez 
No final serei o que semeei. 
Eu quero ser a partir de hoje 
sal e luz, música e amor. 
Creio em Deus, 
Eu creio que Ele confia em mim.  

Abre, abre as portas da tua casa, 
as portas da tua alma 
e atreve-te a olhar. 
Tudo pode ser possível 
se acreditas na minha Palavra, 
Atreve-te a sonhar. (Bis) 

 

(Breve silêncio para a interiorização)  
 

Leitor 6: Como Jesus, a Congregação deve ser 
fiel à sua missão de conduzir os irmãos à 
vocação do amor... A nossa Família 
Carismática é chamada a responder com as 
suas estruturas e meios à inspiração do 
Espírito... o que significa viver no presente , 
sem se apegar ao passado nem temer o futuro, 
e "desapegar-nos" todos os dias do nosso "eu". 
(Documento Capitular nº 56. XVI Capítulo Geral. 
 

(Breve silêncio para a interiorização) 

 

Animador: Não estamos sozinhos nem 
trabalhamos exclusivamente por conta própria. 
O Senhor constrói connosco a nossa existência 
e a nossa história. Só Deus pode garantir 
prosperidade e posteridade numerosa. Só Deus 
dá sucesso aos empreendimentos da vida, só a 
comunhão com o Senhor pode guardar o 
sonho do nosso XVI Capítulo Geral .  
 

SALMO 126  

Solista: Vós, Senhor, edificais a nossa Família 

Carismática. 

Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 

Carismática.  

Coro 2: Sonhamos com uma Congregação 

centrada em Jesus Cristo. 

 

Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 

Carismática.  

Coro 2: Sonhamos com comunidades vivas e 

significativas, simples e interculturais. 

 

https://youtu.be/9yQy5BelPa0
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Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 

Carismática. 

Coro 2: Sonhamos ser comunidades que 
cuidam a pessoa, a fraternidade e o mundo. 

 

Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 
Carismática. 

Coro 2: Sonhamos ao sopro do Espírito, 
anunciar o Evangelho.  

 

Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 
Carismática.  

Coro 2: Sonhamos em ser manifestação do 
amor de Deus ali onde seja necessário. 

 

Coro 1: Constrói, Senhor, a nossa Família 
Carismática.  

Coro 2: Ensina-nos a viver com alegria a 
realidade de ser sal e luz.   

 

Coro 1: Abre, Senhor, os nossos olhos para o 

Bem e para a Verdade.  

Coro 2: Abre de par em par a nossa vida ao 

cuidado da fraternidade. Ensina-nos a cuidar 

da pessoa. 
 

Coro 1:Ajuda-nos a olhar o futuro com 
esperança.  

Coro 2: Ajuda-nos a cuidar a missão. 
 

Coro 1: Outra COMUNIDADE é possível sob a 
LIDERANÇA do ESPÍRITO. 

Coro 2: Ajuda-nos a promover uma liderança 
para o "cuidado”.  

 

(Continuemos a apresentar ao Senhor a nossa 
oração de louvor, petição, ação de graças). 
 
Todos: Senhor, encoraja-nos com a Tua 
presença e dá-nos o Teu Espírito para que esta 
Família Carismática seja manifestação 
permanente do amor gratuito de Deus. 

 

Pai nosso ….. 

 

ORAÇÃO FINAL 

 

Solista: Pai, Bondoso Jesus nos disse: "A 

messe é grande e os trabalhadores são 

poucos, rogai ao Dono da messe que mande 

trabalhadores para a sua messe". E afirmou 

ainda: “Tudo o que pedirdes ao Pai em meu 

nome, Ele vos concederá”.  

 

Coro 1: Confiando nesta palavra de Jesus e na 

vossa bondade, vos pedimos vocações para a 

Igreja e para a Família “Amor de Deus”, que 

se dediquem à construção do Reino a partir 

da civilização do amor. 
 

Coro 2: Santa Maria, Virgem Imaculada, 

protege com a tua maternal intercessão as 

famílias e as comunidades cristãs para que 

animem a vida das crianças e ajudem os 

jovens a responder generosamente ao 

chamamento de Jesus, a manifestar o amor 

gratuito de Deus aos homens.  
 

Todos: Ámen. 
 

Cântico: Estrela e flor (Carmelo Erdozáin)   ou 
SALVÉ ESTRELA DO MAR….ou TU ÉS O SOL 
NO NOVO AMANHECER 
 
ESTRELA E FLOR, AMANHECER DO DIA 
ESTRELA E FLOR, AMANHECER DO SENHOR 
ESTRELA E FLOR, CAMINHO E ESTRADA 
QUE NOS LEVA A DEUS     
 
1. Guia-nos no caminho de Cristo 
pelos caminhos do amor 
guia-nos para a casa do Pai 
imitando o Teu Filho.  
 
2. És a nossa irmã nas lutas 
por um mundo melhor 
Tu és peregrina e profeta 
missionária e mestra.  
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   Eucaristia - 27  de abril 

 

Celebramos  

o Amor de Deus  

Recomenda-se rezar a Oração Eucarística V. 

Deus guia o seu povo 
 

MONIÇÃO 

 Bem-vindos a esta celebração de ação de 

graças em que o Senhor quer alimentar-nos 

com o pão da sua Palavra e com o Pão da 

Eucaristia. 

 Vivemos dias de celebração 

familiar, de renovação, de 

fidelidade, de encontro com as 

raízes, de comunhão 

congregacional, de expansão do 

carisma, de projeção de futuro, de 

vivência solidária. (São Colocados 

dois pergaminhos com os nomes dos 

lugares de solidariedade). 

 A nossa solidariedade este ano é 

com o Lar Amor de Deus em Seles 

(Angola) e o Colégio Gerónimo 

Usera em Mexicali (México). 

Apresentemos ao Senhor estas duas 

comunidades. 

 Vivemos dias de gratidão, louvor e 

bênção a Deus pelo dom concedido 

ao nosso Venerável Padre Jerónimo 

Usera; agradecimento, louvor e 

bênção também para os membros da 

Família Amor de Deus que nos 

precederam e não menos louvor, 

agradecimento e bênção para aqueles de nós 

que hoje estamos nela. 

 Celebramos o Tríduo numa súplica contínua 

ao Espírito Santo, porque queremos viver as 

nossas vidas “Ao sopro do Espírito”. Na 

celebração da Eucaristia deste dia, queremos 

estar bem conscientes das duas invocações - 

Epiclesis - que nela se fazem ao Espírito Santo. 

A primeira invocação sobre pão e vinho. 
Pedimos ao Espírito Santo que transforme o pão 
e o vinho no corpo e sangue de Cristo. 
[“Rogamos-Te, pois, Pai Todo-Poderoso, que 
envies o teu Espírito sobre este pão e este 
vinho, para que sejam para nós o Corpo e o 

Sangue de Jesus Cristo, teu Filho e 
nosso Senhor”].  
A segunda invocação na 
comunidade reunida. Pedimos 
que aqueles que estão reunidos se 
unam em companheirismo e 
amor. [“Pai de misericórdia, 
derrama sobre nós o Espírito de 
Amor, o Espírito do teu Filho. 
Fortalece-nos com este mesmo 
Espírito a todos nós que fomos 
convidados à tua mesa, para que 
todos nós, povo de Deus, 
caminhemos felizes na esperança 
e firmes na fé e comuniquemos ao 
mundo a alegria de celebrarmos 
158 anos de vida. Se somarmos os 
algarismos (1+5+8) dá-nos 14. Um 
dos significados bíblicos do 
número 14, que vemos no relato 
da genealogia de Jesus, assegura-
nos que o plano de Deus avança 
inabalavelmente para o seu 
cumprimento. Nós estamos nele.   
Reunidos em nome de Jesus 

Ressuscitado com alegria cantamos:  

Reunidos em nome do Senhor (Francisco 
Palazón) ou  Aqui nos encontramos 

 

REUNIDOS EM NOME DO SENHOR, 
QUE NOS CONGREGOU DIANTE DO SEU 
ALTAR, CELEBREMOS O MISTÉRIO DA FÉ 
SOB O SINAL DO AMOR E DA UNIDADE  
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1. Tu, Senhor, dás sentido às nossas vidas, 
A tua presença nos ajuda a caminhar, 
A tua Palavra é fonte de água viva 
que nós, sedentos, vamos à Tua mesa buscar . 
 
2. Purifica as nossas mãos com a Tua graça, 
ilumina as nossas mentes com a Tua luz, que a 
fé seja fortalecida na Tua Palavra, 
e Teu Corpo, tomado como alimento, nos dê a  
saúde    

PERDÃO 

 Reconheço diante de Ti, Senhor, que não 
presto atenção à realidade de hoje, nem ao 
menos uma atenção comprometida: dificilmente 
luto pela justiça, não acho que os problemas dos 
outros sejam meus. Peço que venha o Teu 
Reino, mas sinto-me muito bem neste meu 
reino, que gostaria de prolongar com os seus 
confortos e as suas compensações... 
Rogo para que seja feita a Tua vontade, mas 
prefiro que me ajudes para que a minha vontade 
seja feita. Senhor, tende piedade 
 

  “A Assembleia Capitular ousou “sonhar”, 

vendo novas possibilidades, pelo menos nas 
pequenas coisas que nos rodeiam, ou no que 
fazemos diariamente”. Reconheço diante de Ti, 
Senhor, que temos medos e resistência ao novo. 
Mantemos as nossas portas fechadas em vez de 
sairmos, guiados pelo Espírito, para as periferias 
existenciais, onde for necessário. Cristo, tende 
piedade.   
 

 Nalgumas das nossas intervenções 
comunitárias, expressamos ideias de tal forma 
que mais do que uma opinião pessoal parecem 
afirmações dogmáticas que querem ser válidas 
para todos. Reconheço diante de Ti, Senhor, 
que não costumamos “discernir à luz do 
Espírito Santo sobre 
as nossas 
comunidades, obras 
e presenças e esse ir 
arrastando impede-
nos de responder 
com audácia e 
coragem, 
impedindo-nos de 
ser testemunhas da 
presença de Deus 
na missão. Senhor, tende piedade 

LITURGIA DA PALAVRA  
 

Leitura do livro dos Actos dos apóstolos 5, 17-
26 
Surgiu, então, o Sumo Sacerdote com todos os 
seus sequazes, isto é, o partido dos saduceus; 
encheram-se de inveja e deitaram as mãos aos 
Apóstolos, metendo-os na prisão pública. Mas, 
durante a noite, o Anjo do Senhor abriu as 
portas da prisão e, depois de os ter conduzido 
para fora, disse-lhes: Ide para o templo e 
anunciai ao povo a Palavra da Vida.» 
Obedientes a essas ordens, entraram no templo 
de manhã cedo e começaram a ensinar. 
Entretanto, chegou o Sumo Sacerdote com os 
seus sequazes; convocaram o Sinédrio e todo o 
Senado dos filhos de Israel e mandaram buscar 
os Apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, 
mas não os encontraram na prisão e voltaram, 
declarando: «Encontrámos a cadeia fechada 
com toda a segurança e os guardas de sentinela 
à porta, mas, depois de a abrirmos, não 
encontrámos ninguém no interior.» Esta notícia 
pôs os sumos sacerdotes e o comandante do 
templo numa grande perplexidade acerca dos 
Apóstolos, e perguntavam a si próprios o que 
poderia significar tudo aquilo. Veio, então, 
alguém comunicar-lhes: «Os homens que 
metestes na prisão estão agora no templo a 
ensinar o povo.» O comandante do templo 
dirigiu-se imediatamente para lá com os 
guardas e trouxe os Apóstolos, mas não à força, 
pois receavam ser apedrejados pelo povo.  
Palavra do Senhor 
 
SALMO 
 
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 
R. O pobre calmou o Senhor o ouviu. 
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Bendigo o Senhor em cada momento, 
o seu louvor está sempre na mina boca; 
A  minha alma se gloria-se no Senhor: 
que os humildes o escutem e se alegrem. R. 
 

Proclamai comigo a grandeza do Senhor, 
exaltemos juntos o seu nome. 
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 
libertou-me de toda a ansiedade me. R. 
 

Contemplai-O, e ficareis radiantes, 
 o vosso rosto não se cobrirá de avergonha. 
O pobre clamou e o Senhor o ouviu, 
Salvou-o de todas as angústias R. 
 

O anjo do Senhor protege os que O temem 
E defende-os dos perigos. 
Provai e vede como o Senhor é bom,  
Feliz o homem que n’Ele se refugia. R. 
 
Aclamação ao Evangelho 
Aleluia Jo 3,16 
Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou 
o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que 
nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna.  
 
EVANGELHO 
 
Leitura do santo Evangelho segundo S. João 3, 
16-21 
Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou 
o seu Filho Unigénito, a fim de que todo o que 
nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. 
De facto, Deus não enviou o seu Filho ao 
mundo para condenar o mundo, mas para que 
o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crê 
não é condenado, mas quem não crê já está 
condenado, por não crer no Filho Unigénito de 
Deus. E a condenação está nisto: a Luz veio ao 
mundo, e os homens preferiram as trevas à 
Luz, porque as suas obras eram más. De facto, 
quem pratica o mal odeia a Luz e não se 
aproxima da Luz para que as suas ações não 
sejam desmascaradas. Mas quem pratica a 
verdade aproxima-se da Luz, de modo a tornar
-se claro que os seus atos são feitos segundo 
Deus.» 
 Palavra do Senhor 
 
Homilia 
 

Renovação dos votos 
Monição 
O Espírito Santo 
configura-nos como 
seguidores de Jesus, 
leva-nos a viver 
cativos pela força do 
Seu amor, a fazer a 
experiência de viver 
na fidelidade e na 
docilidade, numa 
atitude de conversão 
constante para que o 
amor de Cristo nos 
anime. 
Hoje é um dia apropriado para renovar a nossa 
entrega, a nossa Consagração. Viver a 
Consagração é reconhecer a centralidade de 
Jesus Cristo na nossa vida; têm os mesmos 
sentimentos, o mesmo estilo de vida e a 
mesma forma de agir. 
 
A castidade alarga o nosso coração à medida 
do amor de Cristo e torna-nos capazes de 
amar como Ele amou. Somos chamados a viver 
em comunhão, em comunidade fraterna, onde 
o Espírito se comunica "para o bem de 
todos" (1ª Cor 12,7 
 
Todas: Obrigado, Pai, pelo dom de Cristo-
Virgem. Alegres, confirmamos o nosso 
compromisso de aderir a Ele e continuar a 
viver a castidade como forma de amar. 
 
Monição 
Pelo voto de pobreza  despojamo-nos de todo 
o valor, identificando-nos com Cristo que, por 
amor aos homens, se despojou da sua 
categoria divina.   
 
Todas: Obrigado, Pai, pelo dom de Cristo-
Pobre. Alegres, confirmamos o nosso 
compromisso de aderir a Ele e continuarmos a 
viver a pobreza como forma de amar.  
Monição  
Pelo voto de obediência entregamos 
inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus 
para prolongar a sua obra de salvação no 
mundo, procurando cumprir o seu desígnio de 
amor na comunhão fraterna.  
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Todas: Obrigado, Pai, pelo dom do Cristo 
Obediente. Com alegria, confirmamos o nosso 
compromisso de aderir a Ele e continuarmos a 
viver a obediência a Ele como forma de amar.   
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
I 

1. No dia 9 de outubro, a Igreja iniciou o 
Sínodo com o tema “Por uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão».  
 
2. Se aprendermos a escutar o Espírito, com 
humildade e sinceridade, estaremos a realizar 
na Congregação o caminho sinodal em que 
todos nós, em comunhão, anunciamos o 
Evangelho em todas as situações, em todos os 
lugares, onde seja necessário. Oremos ao 
Senhor 

II 
1. Com o Papa Francisco pedimos pela nossa 
“Casa Comum”,  
2. Que a "Casa Comum" seja um lugar onde 
cada ser humano possa viver com dignidade, 
tendo os recursos que Deus nos ofereceu a 
todos. Que os governantes das nações 
forneçam os meios para que a lógica da 
exploração cesse e dê lugar a uma civilização 
do amor. Oremos ao Senhor 

III 
1. O amor do Pai pôs em movimento toda a 
história da salvação. Deus fez uma oferta de 
vida, que ainda está em aberto. Deve ser 
aceite pela fé.   
 
2. Precisamos promover uma Pastoral Juvenil 
Vocacional baseada na beleza do carisma 
"Amor de Deus", que ajude os jovens a 
descobrir o sentido da vida e se comprometam 
a seguir Jesus nas diversas vocações da Igreja, 
oremos ao Senhor 

IV 
1. Sonhamos com uma Congregação centrada 
em Jesus Cristo, com comunidades vivas e 
significativas... que, ao sopro do Espírito, 
anunciem o Evangelho   
 
2. As irmãs, os membros do MSAD, as 
comunidades educativas e todos os agentes de 
pastoral “Amor de Deus” são chamados a 

fomentar, cuidar e reavivar o sentido 
missionário da vocação em disponibilidade, 
abertura e diálogo e numa atitude de ir para as 
novas periferias, sendo manifestação do Amor 
de Deus onde for necessário Oremos ao 
Senhor 

V 
1. Cada pessoa foi criada para viver em 
família, em sociedade, onde todos os membros 
têm a mesma dignidade. 
2. Algumas famílias estão a passar pelo 
calvário da doença, desemprego, morte de um 
ente querido, falta de amor e respeito. Que 
nunca haja episódios de violência nas famílias, 
que elas tenham o necessário para viver com 
dignidade, que sejam lugares de comunhão e 
tenham a sabedoria necessária para resolver os 
seus problemas. Oremos ao Senhor 

VI 
1. Neste tempo de pandemia prolongada: 
deixemo-nos contagiar pelo amor, não pelo 
vírus e optemos pela solidariedade da justiça, 
da paz e da comunhão com toda a 
humanidade.  
2. O mundo inteiro está afetado pela 
pandemia do coronavírus. Por todos nós para 
que, inspirados no exemplo de Cristo, sejamos 
agentes de amor e serviço aos mais 
necessitados e vulneráveis ao coronavírus, que 
Deus os proteja da doença e os cubra com a 
paz da mente de saber que eles são amados 
sem medida., Oremos ao Senhor. 
 
1. Também lembramos de um modo  especial  
as nossas irmãs, membros da MSAD e parentes 
falecidos., Oremos ao Senhor 
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Procissão das ofertas, (se for oportuno). 
Apresentar com o pão e o vinho algo 
representativo do lugar ou momento, 
 

 Senhor, apresentamos-Te o pão e o vinho. 

Pão, diferentes grãos de trigo, moídos em 

farinha, sempre prontos para ser pão que pode 

ser comido. O vinho, diferentes uvas, que, 

feitas na adega, 

fermentam num 

líquido perfumado e 

vitalizante. Pão e 

vinho em que Te fazes 

presente em doação 

total. Assim unes as 

nossas vidas, assim 

fermente os presentes 

que Tu nos dás. 

 

Abençoai a nossa 
oferta 
Pai nosso que estais 
no céu 
Tudo nós queremos 
dar 
O pouco que nós 

fizemos também vamos oferta 
 
1  Abençoai a nossa oferta 
Olhai as crianças do mundo 
Suspirando por amor 
Abençoai a nossa oferta 
Olhai os velhinhos que sofrem 
Sem ninguém, nem lar nem pão 
Aos homens Deus quis falar 
E à terra o Filho mandou 
A todos veio anunciar 
O Reino de Deus chegou 
 
3   Olhai Senhor, nós vos pedimos 
A fome que existe no mundo 
E a pobreza dos sem pão 
Olhai Senhor a vossa igreja 
Com ela nós caminhamos 
De mãos dadas com amor 
 

Que o próprio sacerdote faça uma indicação 
nos dois momentos de oração ao Espírito Santo 
para que não passem despercebidos e possam 
ser vividos com especial intensidade.  

Cântico de comunhão: CONHECEMOS O 

AMOR /ou COM AMOR ETERNO EU TE 

AMEI… OU…. 

Nós conhecemos o amor 
colocamos nele o nosso ideal. 
E sabemos que, ao reunirmos em nome do 
Senhor, dando força à nossa vida Deus está  

 
Cristo nos convoca para estar com Ele, 
sinal de esperança, sinal de unidade. 
Para tornar presente o amanhecer 
de uma nova vida que começa já.  
 
Juntos proclamamos o amor de Deus, 
juntos partilhamos o mesmo pão. 
Sempre unidos como o corpo do Senhor 
juntos na luta, juntos na oração.  

 
Descobrimos que a vida é 
apenas uma mentira se o amor não está , 
porque Deus vive em amor, 
como uma fonte eterna de felicidade 

 
ENVIO 

Monição-oração: Senhor Jesus, o nosso 
agradecimento a Ti que nos alimentastes com o 
pão da vossa Palavra e com o pão da 
Eucaristia. Participando hoje desta celebração, 
renovamos o modo de agir da Igreja primitiva 
quando, cheia de alegria, enviou os seus filhos 
para ajudar os seus irmãos na fé e anunciá-la 
àqueles que ainda não conheciam Cristo.  
 Nós, que ouvimos a Palavra, levemo-la nas 
mãos, nos lábios e no coração, para que 
aqueles a quem somos enviados possam, 
contemplando a nossa vida, ler nela a 
mensagem do Evangelho de Jesus.  
 Assim como Cristo enviou os seus discípulos 
antes de subir ao céu - "Ide por todo o mundo 
e anunciai o evangelho a toda criatura" (Mc 
16,15), agora o próprio Cristo, no final da 
Eucaristia, por meio do sacerdote que atua em 
seu nome e o torna visível,  nos envia, para que 
na vida ordinária, AO SOPRO DO ESPÍRITO, 
ANUNCIEMOS O EVANGELHO. 
 Sacerdote: Pai nosso, enche o coração destes 
irmãos e irmãs, que Tu estimulas a cuidar da 
pessoa;  da fraternidade, ao cuidado da Família 
Carismática; à liderança para o cuidado. 
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Enche-os de fé e esperança na 
proclamação da Tua Palavra. Tu os chamas 
para serem cuidadores na missão; Concede-
lhes força e coragem para os momentos de 
cansaço e desânimo. Infunde neles a alegria 
que brota de Ti e ajuda-os a transmiti-la. 
Pedimos isto por Maria, Estrela da 
Evangelização, nossa Mãe, e por intermédio 
do Teu Filho Jesus Cristo. Amén  

CANTO FINAL 
Cantemos hoje ao Amor de Deus 

 

Cantemos hoje ao Amor de Deus 
em Jerónimo Usera, 
porque ele fundou a Congregação 
e a  sua vida nos orienta 

 
1. Missionário da verdade, 
semeador de fé e esperança 
defensor da liberdade, 
humanista da alma. 

 
2.Celebrando a festa em sua honra, 
seguiremos  os seus passos 
proclamando na Igreja a sua voz, 
se abrirão novas sendas. 
 
3.Avançamos em comunidade 
com a luz da fé em nossas mãos. 
Hoje queremos que reine o amor 
E sejamos irmãos. 

 
4. Minha palavra será sempre o amor, 
acolhimento, respeito e oração, 
nas minhas obras os homens verão 
que o amor hoje se encarna 

 
 

celebrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostaríamos de fazer deste espaço uma viagem 
no tempo em diferentes momentos, períodos e 
acontecimentos da vida congregacional, através 
de imagens. Das comunidades podeis enviar- nos 
fotografias antigas, nas quais os eventos 
significativos da vida congregacional estão 
presentes e ao lado da foto escrever brevemente 
(não mais que meia página em letra óptima de 
tamanho 12) o evento que representa e a maneira 
como esse evento enriqueceu a vida 
congregacional. Peço o favor de enviarem as 
fotografias e a breve resenha à Secretaria Geral, 
uma ou duas fotos serão publicadas em cada 
boletim, e a ordem de publicação será a ordem de 
chegada. Aguardamos a vossa participação. 

RETALHOS DA VIDA CONGREGACIONAL 

Este espaço  espera-te 


