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1. Cântico inicial 
Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
Omnes gentes. Aleluia! 

 
2. Saudação inicial 

 
3. «Poema Criador |primeiro dia»  

   Rui Santiago, cssr 
4. Cântico de Daniel: 

Bendizei o Senhor! 
 

5. Momento penitencial  
Kyrie eleison. Christe eleison. 

a partir de textos de José Augusto Mourão, op 
 

6. Leitura do Antigo Testamento               Isaías 52,7-10 
 

7. Cântico de Isaías             Isaías 66,10-14a 
Christe Salvator, Filius Patris,  
dona nobis pacem.  

 
8. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória a Ti, Senhor! (3x) 

 
9. Evangelho               Lucas 24,13-35 

 
10. Meditação da Palavra,  

proposta pelo padre António Martins  
e pela Pastora Rute Salvador. 

 
11. Cântico 

 

Vem, Espírito de Amor! 
Vem acender em nós o teu fogo! 
Vem, Espírito de Amor! 
Vem, Espírito de Amor! 

 



12.  Silêncio 
 

13. Profissão de Fé          Per Harling 
 

Leitor:  Pertencemos ao Criador,  
em cuja imagem e semelhança fomos criados.  

Todos:  Em Deus respiramos, em Deus vivemos,  
em Deus compartilhamos a vida  
de toda a criação.  

 
Leitor:  Pertencemos a Jesus Cristo,  

verdadeiro Deus e verdadeiro Homem.  
Todos:  n’Ele Deus respira, n’Ele Deus vive,  

através d’Ele somos reconciliados.  
 
Leitor:  Pertencemos ao Espírito Santo,  

que nos dá nova vida e fortalece a nossa fé.  
Todos:  No Espírito o amor respira,  

no Espírito a verdade vive,  
o sopro de Deus sempre nos move.  

 
Leitor:  Pertencemos à Santíssima Trindade,  

que é um só Deus em três Pessoas.  
Todos:  Em Deus somos todos criados,  

em Cristo somos todos salvos,  
no Espírito somos todos unidos. 

 
Leitor:  Juntos, pertencemos à Terra, a nossa casa comum.  
Todos:  A Terra que é do Senhor  

e tudo o que nela existe. 
 

14. Preces 
 

Deus Criador, fonte de toda a vida, ensina-nos a sermos 
cuidadores da criação que nos deste como casa comum, onde 



todos os seres e todos os homens e mulheres possam viver em 
harmonia e paz. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

Pai dos órfãos e das viúvas e protetor dos pobres e peregrinos, 
ensina-nos a abrir os nossos corações e as nossas casas a todos os 
que nos procuram em busca de porto seguro, fugidos da guerra e 
de formas de vida que desumanizam e esmagam. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

Deus de Amor, que em Jesus quiseste habitar entre nós para a 
todos abrires o caminho de uma vida plena e feliz, ensina-nos a 
verdadeira hospitalidade: ao dom que nos habita e à tua 
presença em nós e a todos e todas que precisam de ser escutados, 
respeitados, acolhidos e amados. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

Deus que em Jesus nos surges como comunhão de vida e de 
amor, permite que a Tua Igreja, na sua diversidade e na sua 
procura de comunhão e unidade, seja cada vez mais e sempre 
uma casa onde todos encontrem um lugar. Que possamos 
ultrapassar as divisões que ainda nos afetam para que brilhe a 
verdade do Evangelho do Teu Filho e sejamos testemunhas 
credíveis do Teu nome. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

Deus de misericórdia e de paz, faz-nos descobrir os caminhos 
para uma humanidade pacificada, no respeito pelos dons 
espirituais presentes nas diversas tradições religiosas. Que a 
memória do Teu servo Abraão nos relembre como a obediência 
da fé em Ti nos une a tantos outros que te adoram como único 



Deus verdadeiro, e que juntos procuremos os caminhos da paz, 
do respeito e da colaboração, para que o mundo seja mais justo e 
fraterno. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

Deus do dom generoso e abundante, ensina-nos a viver na 
simplicidade, como peregrinos. Liberta-nos da posse que paralisa 
e esmaga, da sede insaciável de domínio e de poder que destrói a 
casa que deste para todos e remete tantos para as margens da 
miséria mais infamante. Faz-nos descobrir os caminhos de uma 
vida simples e sustentável, capaz de inverter as lógicas instaladas 
e recriar estruturas que abram caminhos novos de futuro para 
todos. 

Faz-nos, ó Deus, seres de escuta e de hospitalidade, 
peregrinos e construtores de um mundo novo. 
 

15. Pai-Nosso 
 
16. «Urgências»                José Augusto Mourão, op 

(recitado por 2 coros) 
 
que a tua Palavra alimente a grande fome, 
os caminhos da urgência, 
a amargura do corpo habitado pela tristeza 
 
que nos toque a tua Palavra 
como mão que cura, 
plenamente intolerante ao mundo 
 
que a obra da tua ternura 
nos abra os caminhos de iniciação à liberdade, 
ao imprevisível, no trabalho, na ecologia, 
no sindicato, 
como a mudança da tristeza à alegria 



 
que nos tornemos ternura que age 
porque só pelo dom que fazemos 
conhecemos o dom que somos 
 
que a unção da tua misericórdia 
seja a nossa força e a nossa bênção 
 

17. Gesto da Unção               cf. Miqueias 6,8 
(feito aos pares, sobre as mãos) 
dizendo cada um, enquanto unge o outro: 
 

«Eis o que o Senhor quer de ti:  
pratica a justiça, ama a bondade  
e caminha humildemente diante do teu Deus». 

 
Cântico  
Vem sobre nós, sopro de Amor! 
 
 

18. Oração pela Terra     Papa Francisco  
(lida em conjunto) 
 
Deus Omnipotente, 
que estais presente em todo o universo 
e na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vós que envolveis com a vossa ternura 
tudo o que existe, 
derramai em nós a força do vosso amor 
para cuidarmos da vida e da beleza. 
 
Inundai-nos de paz, 
para que vivamos como irmãos e irmãs 
sem prejudicar ninguém. 



 
Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar 
os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 
 
Curai a nossa vida, 
para que protejamos o mundo 
e não o depredemos, 
para que semeemos beleza 
e não poluição nem destruição. 
 
Tocai os corações 
daqueles que buscam apenas benefícios 
à custa dos pobres e da terra. 
 
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 
a contemplar com encanto, 
a reconhecer que estamos profundamente unidos 
com todas as criaturas 
no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
 
Obrigado porque estais connosco todos os dias. 
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 
pela justiça, o amor e a paz. 
Ámen  
 

19. Bênção final pelos ministros            Números 6,24-26 
O Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Todos: Ámen. 
 
O Senhor vos mostre a sua face e vos conceda a sua graça! 
Todos: Ámen. 
 
 



O Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz! 
Todos: Ámen. 
 
A paz esteja com todos vós que estais em Cristo. 
Todos: Pelos séculos dos séculos. Ámen. 
 

20. Cântico final 
Jubilate coeli, jubilate mundi, 
Christus Jesus surrexit vere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


