PEREGRINAÇÃO EUROPEA DE JOVENS
Oração matinal nas igrejas
6 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.
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde há ódio, que eu leve o Amor;
onde há ofensa, que eu leve o Perdão;
onde há discórdia, que eu leve a União;
onde há dúvida, que eu leve a Fé.
Onde há erro, que eu leve a Verdade;
onde há desespero, que eu leve a Esperança;
onde há tristeza, que eu leve a Alegria;
onde há trevas, que eu leve a Luz.

Oh Mestre, fazei que eu procure menos
ser consolado do que consolar;
ser compreendido do que compreender;
ser amado do que amar.
Porque é dando que se recebe;
é perdoando que se é perdoado;
é morrendo que se ressuscita
para a Vida Eterna.

• Salmo 83.
R. Felizes os que moram na vossa casa, Senhor.
Como é agradável a vossa morada, *
Senhor dos Exércitos!
A minha alma suspira ansiosamente *
pelos átrios do Senhor.
O meu coração e a minha carne *
exultam no Deus vivo.
Até as aves do céu encontram abrigo *
e as andorinhas um ninho para os seus filhos,
junto dos vossos altares, Senhor dos Exércitos, *
meu Rei e meu Deus.
Felizes os que moram em vossa casa: *
podem louvar-Vos continuamente.
Felizes os que em Vós encontram a sua força, *
os que trazem no coração os caminhos do santuário.

Ao atravessar o vale seco, transformam-no em oásis, *
que logo as primeiras chuvas cobrirão de bênçãos.
Vão caminhando com entusiasmo crescente, *
até verem Deus em Sião.
Senhor Deus dos Exércitos, ouvi a minha prece, *
prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacob.
Contemplai, ó Deus, nosso protector, *
ponde os olhos no rosto do vosso Ungido.
Um dia em vossos átrios *
vale por mais de mil.
Antes quero ficar no vestíbulo da casa do meu Deus *
do que habitar nas tendas dos pecadores.
Porque o Senhor Deus é sol e escudo, *
Ele dá a graça e a glória.
O Senhor não recusa os seus bens *
aos que procedem com rectidão.
Senhor dos Exércitos, *
feliz o homem que em Vós confia!
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.

• Leitura Breve.
Do livro do Êxodo.
Entrando Moisés na Tenda da Reunião, a coluna de
nuvem descia e ficava à porta da Tenda, e o Senhor falava
com Moisés. O Senhor falava com Moisés frente a frente,
como quem fala com um amigo.

• 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 edificais o templo da vossa glória
com pedras vivas e escolhidas,
derramai sobre a Igreja os dons do Espírito Santo,
para que o vosso povo cresça cada vez mais
na fé, esperança e caridade,
até se transformar na Jerusalém celeste.
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.

