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• Canto de início. 
 

• Invocação inicial. 
 
V. Deus, vinde em nosso auxílio. 
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
V. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. 
R. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
Aleluia. 
 

• Hino. 
 
Clara Luz do Cordeiro, 
já a noite me invade, 
mas fique em mim de vela 
a tua claridade. 
 
Dia e noite, Senhor, 
teu braço me sustente: 
que todo o mal se afaste 
e todo o bem se aumente. 
 



 

Enquanto os olhos dormem, 
vigie o coração; 
teu Anjo me acompanhe 
e arrede a tentação. 
 
Cai a noite; a tua graça 
nas trevas me alumia, 
até que venha a aurora 
trazer-me o eterno dia. 
 

• Salmo 30.

R. Senhor, sede o meu refúgio e a fortaleza da minha 
salvação. 
 

Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido, * 
pela vossa justiça, salvai-me. 

Inclinai para mim os vossos ouvidos, * 
apressai-Vos em libertar-me. 

 
Sede a rocha do meu refúgio * 

e a fortaleza da minha salvação, 
porque Vós sois a minha força e o meu refúgio, * 

por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me.  
 
Livrai-me da armadilha que me prepararam, * 

porque Vós sois o meu refúgio. 
Em vossas mãos entrego o meu espírito, * 

Senhor, Deus fiel, salvai-me. 
 



 

 

 

Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

• Leitura breve. 
 
Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. 
 

Não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso 
ressentimento. Não deis lugar ao demónio. 

 

• Silêncio - Revisão do que vivi hoje. 
 

• Canto. 
 

• Oração PEJ’22. 
 
Apóstolo Tiago,  
tu que conheceste a Jesus 
e deste a tua vida para anunciar o evangelho 
chegando até os confins da terra, 
ajuda-nos a encontrar-nos hoje 
com o Cristo vivo e ressuscitado. 

Amigo do Senhor,  
Intercede diante de Deus o Pai por todos os jovens,  
especialmente por aqueles que vão participar 
na peregrinação europeia, 
para que com o seu amor e alegria possam ser luz 
para aqueles que os rodeiam. 



 

 

 

Que nesta peregrinação da nossa vida 
saibamos abrir-nos a todos 
e, com eles, percorrer o Caminho 
até chegar ao Pórtico da Glória 
onde o Senhor espera para nos abraçar. 

Maria, mãe nossa, 
tu, que nunca deixas de cuidar de nós, 
ajuda-nos a descobrir a profunda alegria 
que o Espírito Santo dá aqueles 
que lhe abrem o seu coração. 

Por Cristo, nosso Senhor. 
Ámen. 
       

• Pai nosso. 
 

• Oração. 
 

Senhor Jesus Cristo, 
que sois manso e humilde de coração 
e ofereceis aos que Vos seguem 
um jugo suave e uma carga leve, 
aceitai os desejos e as ações 
deste dia que terminou, 
e fazei que possamos descansar durante a noite, 
para continuarmos fiéis e constantes no vosso serviço. 
Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

 



 

 

 

• Conclusão. 
 

V. Bendigamos ao Senhor. 
R. Graças a Deus 
 

• Canto final. 


