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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. 
 
Senhor meu Deus, humildemente peço 
o teu amor de Pai e o teu perdão, 
embora eu saiba que o não mereço. 
 
Defende e acolhe a humilde devoção, 
reforma sempre na verdade santa 
o antigo pensamento errado e vão. 
 
Louvado seja Deus, minha esperança: 
ao cair sobre a terra a noite escura, 
renova em mim a paz e a confiança. 



 

 
Louvor se dê ao Pai omnipotente, 
ao Filho, imagem sua e formosura, 
e ao Espírito de ambos procedente. 
 

• Salmo 112.
 

R. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor. 
 

Louvai, servos do Senhor, *  
louvai o nome do Senhor. 

Bendito seja o nome do Senhor, *  
agora e para sempre. 

Desde o nascer ao pôr do sol, * 
seja louvado o nome do Senhor. 

 
O Senhor domina sobre todos os povos, * 

a sua glória está acima dos céus. 
Quem se compara ao Senhor nosso Deus, * 

que tem o seu trono nas alturas 
e Se inclina lá do alto * 

a olhar o céu e a terra? 
 
Levanta do pó o indigente * 

e tira o pobre da miséria, 
para o fazer sentar com os grandes, * 

com os grandes do seu povo, 
e, no lar, transforma a estéril *  

em ditosa mãe de família. 
 



 

 

 

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

• Breve lectura. 
Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses. 

A nossa pátria está nos Céus, donde esperamos o Senhor 
Jesus Cristo, nosso Salvador, que há-de transformar o nosso 
corpo miserável, para o tornar semelhante ao seu Corpo 
glorioso, pelo poder que Ele tem de sujeitar a Si todo o 
universo. 

 

• 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. 
Concedei-nos, Deus todo-poderoso, 
que, permanecendo no descanso da noite 
unidos a Cristo Jesus, 
que na morte repousou dos trabalhos da sua paixão, 
possamos, ao surgir o novo dia, 
ressuscitar com Ele para uma vida nova.  
Ele que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo. 
Ámen 

 

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

• Canto final. 


