
 
 

 

Bless the Lord (Bendiz o Senhor) 

Bendiz o Senhor, louva o seu Santo nome.  

Bendiz o Senhor, que à vida nos conduz. 

 
Salmo 8(7) 

Ó SENHOR, nosso Deus, 

como é admirável o teu nome em toda a terra! 

 

Adorarei a tua majestade, mais alta que os céus. 

Da boca das crianças e dos pequeninos 

fizeste uma fortaleza contra os teus inimigos, 

para fazer calar os adversários rebeldes. 

 

Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, 

a Lua e as estrelas que Tu criaste: 

que é o homem para te lembrares dele, 

o filho do homem para com ele te preocupares? 

 

Quase fizeste dele um ser divino; 

de glória e de honra o coroaste. 

Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, 

tudo submeteste a seus pés: 



rebanhos e gado, sem exceção, 

e até mesmo os animais bravios; 

as aves do céu e os peixes do mar, 

tudo o que percorre os caminhos do oceano. 

 
Bleibet hier (Permanece junto de mim) 

Permanece junto de mim. Ora e vigia, ora e vigia. 

 
Leitura 1Cor 13, 1-7.13 

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 

se não tiver amor, 

sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine. 

Ainda que eu tenha o dom da profecia 

e conheça todos os mistérios e toda a ciência, 

ainda que eu tenha tão grande fé 

que transporte montanhas, 

se não tiver amor, nada sou. 

Ainda que eu distribua todos os meus bens 

e entregue o meu corpo para ser queimado, 

se não tiver amor, de nada me aproveita. 

O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, 

não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, 

não procura o seu próprio interesse, 

não se irrita nem guarda ressentimento. 

Não se alegra com a injustiça, 

mas rejubila com a verdade. 

Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor jamais passará. 

Agora permanecem estas três coisas: 

a fé, a esperança e o amor; 

mas a maior de todas é o amor. 



Bóg jest miłością (Deus é amor) 

Deus é amor: atreve-te a viver por amor. 

Deus é amor. Nada há a temer.  

 
El alma que anda en amor (A alma que anda no amor) 

A alma que anda no amor, nem cansa nem se cansa. 

 
Silêncio 

 
De noche (de noite) 

De noite iremos, em busca da fonte de água viva. 

Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia. 

 
Kyrie  

— Pelas vítimas da guerra e da violência. 

 

— Por aqueles que sofrem adversidades e a dureza da vida. 

 

— Pelos que têm que enfrentar a doença ou envelhecer na solidão. 

 

— Pelos que se esforçam por restaurar a paz, por construir a justiça e 

por dar assistência aos que sofrem. 

 

— Por nós, para que nada mais nos separe do amor de Deus e por ele 

nos deixarmos mover. 

 

 

Pai Nosso 

 



Nada te Turbe 

Nada te turbe, nada te espante,  

quem a Deus tem nada lhe falta.  

Nada te turbe, nada te espante, só Deus basta. 

 
Oração de conclusão 

Cristo de compaixão,  

através do Teu Evangelho,  

nós compreendemos que ponderar aquilo que somos  

ou deixamos de ser não nos leva a parte alguma.  

O essencial encontra-se na humilde confiança da fé.  

Através dela podemos discernir a inocência de Deus  

e compreender que «Deus só pode dar o seu amor». 

 
Laudate omnes gentes (Cantai todos os povos) 

Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor. 

Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor. 

 


