PEREGRINAÇÃO EUROPEA DE JOVENS
Oração matinal nas igrejas
5 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.
Cobriu-se a terra de luto,
rasgou-se no templo o véu,
até as pedras se abriram
quando o Salvador morreu.
Os amigos contemplaram
seu coração trespassado,
o sangue e água manando
p’ra nos lavar do pecado.
O discípulo que asiste
ao instante derradeiro
deixou este testemunho
que é fiel e verdadeiro.

O centurião confessa:
Jesus é o Filho de Deus;
e o Pai eterno O contempla
na majestade dos Céus.
Glória a Cristo, que na cruz
nossas almas resgatou
com o preço do seu sangue
que por elas derramou.
Adoremos e louvemos,
a Santíssima Trindade
que pelos séculos reina
no esplendor da eternidade.

• Salmo 147.
R. Louva, Jerusalém, ao Senhor.
Glorifica, Jerusalém, o Senhor, *
louva, Sião, o teu Deus.
Ele reforçou as tuas portas *
e abençoou os teus filhos.
Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras *
e saciou-te com a flor da farinha.
Envia à terra a sua palavra, *
corre veloz a sua mensagem.
Faz cair a neve como lã, *
espalha a geada como cinza.

Faz cair o granizo como migalhas de pão *
e com o seu frio gelam as águas.
Envia a sua palavra e derrete-as, *
faz soprar o vento e correm as águas.
Revelou a sua palavra a Jacob, *
suas leis e preceitos a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo, *
a nenhum outro manifestou os seus juízos.
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 Filipenses.
Tende entre vós os mesmos sentimentos e a mesma
caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada
por rivalidade nem por vanglória; mas, com humildade,
considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar
cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos
outros.

• 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 Jesus Cristo,
que na hora de Tércia
fostes levado ao suplício da cruz
pela salvação do mundo,
ajudai-nos a chorar os pecados da vida passada
e a evitar as faltas no futuro.
Vós que sois Deus com o Pai
na unidade do Espírito Santo. Ámen.

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

• Cantos finais.

