
“Tomai, Senhor, e recebei toda minha liberdade 

e a minha memória também. O meu 

entendimento e toda a minha vontade. Tudo o 

que tenho e possuo, Vós me destes com amor. 

Todos os dons que me destes, com gratidão vos 

devolvo: Disponde deles, Senhor, segundo a 

vossa vontade. Dai-me somente, o vosso amor, 

vossa graça. Isso me basta, nada mais quero 

pedir”. EE 234. 

 

Oração 

 

Deus dos vivos, concede que nos abandonemos 

em ti, no silêncioe no amor. Tu que ages no mais 

íntimo de nós mesmos e que queres para nós a 

claridade de uma esperança. 

 

Pai nosso (ecumênico) 

 

Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o 

teu nome, venha o teu Reino. Seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu. O pão 

nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as 

nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 

nossos devedores. E não nos deixes cair em 

tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o 

Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

 

Avisos  
 

Cântico meditativo 

 

Teu proceder (Francys Adão, SJ) 
 

Jesus, ao contemplar tua vida 

Me deixo interpelar pelo teu jeito de ser 

Teu trato com as pessoas me fascina  

Teu jeito de amar me faz amar 

Teu toque é como água cristalina  

Sacia minha sede e faz andar 

 

Jesus, Teu jeito seja o meu jeito 

Eu quero ser bem mais do que já sou 

Jesus, Teu jeito seja o meu jeito 

Ensina-me a ser tão bom 

 

Jesus me faz sentir com teu sentimento 

Pensar teu pensamento e agir com tua ação 

Doar a minha vida pelo reino  

Aceitar a dor e até a cruz 

Amar a cada um como um amigo 

Levar a todo povo tua luz 
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Cântico introdutório  

 

Tu és fonte de vida. Tu és fogo, tu és amor. Vem 

Espírito Santo, vem Espírito Santo. 

 

Breve acolhida... 

 

Pedido de graça: “Dá-me a graça do 

conhecimento interno do Senhor, que por mim 

se fez homem, para que mais o ame e o siga” (EE 

104). 

 

Cânticos meditativos 

 

Protege-me, ó Deus, eu confio em Ti, seguir teu 

caminho de vida, traz alegria, paz e alegria. 

 

Em Deus ponho minha esperança (En Él sólo 

la esperanza - Const. 812 - Alejandro Labajos SJ) Adapt. 

SORPA 
 

Em Deus ponho minha esperança 

Em Deus o meu coração 

Em Cristo toda a nossa vida 

Em Cristo todo o amor. 

Ponho minha confiança, em tua bondade,  

Nunca me afastarei. Ponho minha esperança, 

Em tua fidelidade, me guias e me cuidarás. 

 

Ponho em ti minha força e minha pequenez 

Nunca me afastarei. Ponho em ti minha mente, 

em ti meu coração.  Me ensinas como ao filho teu. 

 

Leitura Bíblica: Deuteronômio 30, 15 – 20. 

 

Moisés falou ao povo, dizendo: hoje eu estou 

colocando diante de você a vida e a felicidade, a 

morte e a desgraça. Se você obedecer aos 

mandamentos de Deus, que hoje lhe ordeno, 

amando-o, andando em seus caminhos e 

observando os seus mandamentos, estatutos e 

normas, você viverá e se multiplicará. Adonai 

seu Deus o abençoará na terra onde você está 

entrando para tomar posse dela. Todavia, se o 

seu coração se desviar e você não obedecer, se 

você se deixar seduzir e adorar e servir a outros 

deuses, eu hoje lhe declaro: é certo que vocês 

perecerão! Vocês não prolongarão seus dias 

sobre a terra, onde estão entrando, ao 

atravessar o Jordão, para dela tomar posse. 

Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas 

contra vocês: eu lhe propus a vida ou a morte, a 

bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, 

para que você e seus descendentes possam 

viver, amando Deus, obedecendo-lhe e 

apegando-se a ele, porque ele é a sua vida e o 

prolongamento de seus dias. Desse modo você 

poderá habitar sobre a terra que Deus jurou dar 

a seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó.  

 

Cântico responsorial: Amar a ti, Senhor, em 

todas e todas em Ti. Em tudo amar e servir, em 

tudo amar e servir. 

 

SILÊNCIO!  

 

3ª Semana (Cruz) EE 193 

“Aqui pedirei dor, sentimento e confusão, porque 

por meus pecados é que o Senhor vai à paixão”.  

Os incontáveis (Los Incontables - Ain Karen) – Adap. SORPA  

 
Não contam as mulheres e as crianças 
Não contam os marginalizados 
Não contam os pobres e os doentes  
Não contam os que estão crucificados  
 
Não contam os desempregados  
Nem os que sofrem viciados 
Ou quem fala outro idioma em terra estranha  
Não contam os que são de outra cor  
 
Mas... para Ti 
São os que contam 
São os que cantam a glória de Deus 
São Teu rosto, Senhor, ressuscitado 
São Teu rosto, Senhor, crucificado  
És tu 
 
Nem meninos soldados têm nome,  
Nem meninas que estão escravizadas  
Não existem os que hoje passam fome 
E ignoram a quem sofre solidão 
 
Não contaram as mulheres e os meninos  
E continuam sem contar os pequeninos  
Que se faça a minha dor, a dor dos meus irmãos 
E partilhe com justiça o pão com eles 
 

4ª Semana (Luz) EE 221  

“Aqui pedirei graça para me alegrar e gozar 

intensamente por tanta glória e gozo de Cristo 

nosso Senhor”.  

Alegrai-vos todos, alegrai-vos no Senhor, aleluia. 

Teu sol não se apagará, tua lua não terá 

minguante, porque o Senhor será tua luz, ó povo 

que Deus conduz! 

 

Contemplação para alcançar o amor – EE 

230:  

“É preciso ter presente duas coisas: a primeira, o 

amor consiste mais em obras do que em 

palavras; a segunda, o amor é comunicação das 

obras e das palavras”. 

 


