PEREGRINAÇÃO EUROPEA DE JOVENS
Oração matinal nas igrejas
4 de agosto de 2022
• Cantos 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.
Aqui nos reuniu o amor de Cristo:
alegremo-nos e exultemos em seu nome;
com temor e amor cantemos ao Deus vivo
e amemo-nos de todo o coração.
Quando em nome de Deus nos reunimos,
não nos separemos pela discórdia.
Acabem discussões e contendas,
para ficar no meio de nós o Senhor Jesus Cristo.

E assim, com os Anjos e os Santos,
veremos um dia, ó Cristo, a glória do vosso rosto,
alegria eterna e gloriosa,
pelos séculos sem fim.

• Salmo 121.
R. Vamos para a casa do Senhor.
Alegrei-me quando me disseram: *
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos *
às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém, cidade bem edificada, *
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos, *
as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, *
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça, *
os tribunais da casa de David.
Pedi a paz para Jerusalém: *
vivam seguros quantos te amam.
Haja paz dentro dos teus muros, *
tranquilidade em teus palácios.

Por amor de meus irmãos e amigos, *
pedirei a paz para ti.
Por amor da casa do Senhor nosso Deus, *
pedirei para ti todos os bens.
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 Gálatas.
Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis,
porém, da liberdade como pretexto para viverdes segundo a
carne; mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos
outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo.

• Silêncio - Meditação.
• 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,
que à hora de Tércia
enviastes o Espírito Santo
sobre os Apóstolos
reunidos em oração,
concedei-nos a graça
de tomar parte nos dons do mesmo Espírito.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Ámen.

• Conclusão.
V. Bendigamos ao Senhor.
R. Graças a Deus.

• Cantos finais.

