
 
 

 

 

NO SILÊNCIO DA MADRUGADA 
 

Senhor Jesus Cristo, 

no silêncio desta madrugada, venho ao vosso encontro e, 

com humildade e confiança, peço- vos a vossa paz,  

a vossa sabedoria, a vossa força.  

Fazei com que eu hoje veja o mundo com olhos cheios de amor. 

Fazei com que eu compreenda que toda a glória da Igreja  

brota da Vossa Cruz, a sua fonte. 

Fazei com que eu receba o meu próximo  

como aquele que Vós quereis amar através de mim.  

Dai-me disponibilidade para o servir com dedicação 

e descobrir tudo de bom que colocastes dentro dele.  

As minhas palavras deverão irradiar mansidão  

e todo o meu comportamento deverá promover a paz.  

No meu espirito deverá apenas permanecer  

o pensamento de difundir bênçãos.  

Tapai os meus ouvidos perante palavras maldizentes e críticas maliciosas.  

Que a minha língua sirva apenas para elevar o que é bom. 

Acima de tudo, ó Senhor, fazei com que eu seja tão bem-disposto(a)  

E tenha tanta boa vontade que todos com quem me encontre  

sintam a vossa presença e o vosso amor. 

Revesti-me com o brilho da vossa bondade e beleza  

para que eu vos revele ao longo deste dia. Ámen.  



CÂNTICO Nada te turbe 
 

O Papa propõe na sua mensagem para a Quaresma de 2018 que a esmola 

seja um “estilo de vida” para os católicos, com atenção aos mais necessita-

dos. “A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir 

que o outro é nosso irmão: aquilo que possuo, nunca é só meu. Como gos-

taria que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo de vida para todos”, 

escreve Francisco. “Se por vezes parece apagar-se em muitos corações o 

amor, este não se apaga no coração de Deus! Neste sentido, o Papa Fran-

cisco assegurou que uma “ocasião propícia” para isso “será, também este 

ano, a iniciativa ‘24 horas para o Senhor’, que convida a celebrar o sacra-

mento da Reconciliação num contexto de adoração eucarística”. Inspiramo-

nos nas palavras do Salmo 130: ‘Em Ti, encontramos o perdão’”. Por isso 

mesmo, hoje estamos aqui para encontrar o sentido do perdão e refletir 

sobre a dificuldade de perdoar e tentar contextualizar através da palavra 

de Deus. 

SILÊNCIO  

CÂNTICO O senhor é a minha força 

Uma das coisas mais difíceis de fazer é perdoar. Muitas pessoas dizem que 

já perdoaram alguém, mas quando as coisas ficam difíceis com essa pessoa 

novamente, todas as coisas que supostamente tinham perdoadas são tra-

zídas de volta.  

SILÊNCIO  

CÂNTICO Deus é amor 

MOMENTO PARA REFLEXÃO 
 

Iremos começar por refletir sobre um texto designado como “José e seus 

irmãos (Gênesis 37-50)”. 



A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, men-

tiras e injustiça e é, ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações 

do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios de 

Deus. 
 

José nasceu em uma grande família, filho primogênito de Raquel, a mulher 

preferida de Jacob que havia passado grande parte de sua vida estéril. 
 

José nasceu em meio à velhice de seus pais, como fruto de um milagre. Por 

esse motivo seu pai o amava mais do que todos os outros irmãos: presen-

teou José com uma túnica longa e colorida. Os seus irmãos perceberam o 

amor de seu pai por José começando a odiá-lo. 
 

Certo dia, José teve um sonho e resolveu contá-lo a seus irmãos. 
 

Estávamos a fazer feixes de trigo e meu feixe se levantou e ficou em pé, 

quando o meu feixe se levantou os vossos feixes curvaram-se diante dele. 

Quando José contou esses sonhos para seus irmãos e seu pai todos o re-

preenderam e os seus irmãos ficaram ainda mais ciumentos. 
 

José e os seus irmãos estavam no campo quando os seus irmãos decidiram 

matá-lo atirando-o para um poço, ferindo-o. Rúben apelou a que não ma-

goassem José.  
 

Os irmãos concordaram e arrancando a túnica longa que José vestia atira-

ram-no para um poço fundo e sem água. 

Judá disse: 

– O que nós vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Afinal de contas, ele 

é nosso sangue. Vamos vendê-lo! 
 

Seus irmãos concordaram e venderam José por 20 ciclos de prata. Quando 

Rúben voltou ao poço e viu que José já não estava mais lá ficou muito triste. 

Jacob chorou muito dias por seu filho José. 
 

José foi traído por seus irmãos com a idade de 17 anos; ele viajou até o 

Egito e lá foi vendido como escravo para um dos oficiais de guerra e capitão 

da guarda de Faraó: Potifar. 
 

José foi seduzido, rejeitando o convite para dormir com a esposa de Potifar, 

que o enviou para a prisão porque a sua esposa afirmou que José a tentou 

abusar.  



Faraó ficou muito perturbado com o sonho que tinha tido, que ninguém 

conseguia explicar. O copeiro nesta hora lembrou-se de José e contou a 

Faraó tudo que havia acontecido na prisão. 
 

José interpretou o sonho, através da voz de deus. 

“– Na verdade, os dois sonhos são um só. As sete vacas gordas são setes 

anos de fartura e as sete espigas boas são sete anos de fartura e as sete 

vacas magras e as sete espigas ruins são sete anos de fome. Deus mostrou 

ao Faraó o que ocorrerá no futuro, sete anos de muita fartura estão para 

vir sobre o Egito, mas depois virão anos de fome, e fome tamanha que os 

tempos de fartura não serão mais lembrados.” 
 

Faraó reconheceu que o Espírito de Deus era com José e o constitui autori-

dade sobre toda a terra do Egito (cargo de governador), deu-lhe um anel 

de ouro e deu-lhe por mulher Azenate. Neste dia o nome de José foi mu-

dado para Zafenate-Paneia, que significa “Deus salva, Ele vive”. O tempo 

passou e os acontecimentos que José predisse se cumpriram. Durante os 

7 anos de fartura José organizou o povo do Egito, ajuntou alimentos e co-

locou-os em celeiros. 
 

A fome atingiu também a família de José em Canaã. Jacó soube que havia 

mantimentos no Egito e enviou os seus filhos àquela terra para comprar os 

suprimentos necessários. 
 

Apenas dez irmãos foram ao Egito, os dez que haviam traído José há muitos 

anos atrás. José era o governador de todo o Egito e era ele que vendia as 

porções de alimento aos povos. Logo os irmãos se dirigiram a ele e se pros-

traram diante de seus pés, José lembrou-se do sonho que tivera quando 

ainda era um adolescente (quando as espigas de trigo e os astros se pros-

travam diante dele). Mas os irmãos não o reconheceram. 
 

– De onde vocês são? 

– De Canaã, meu senhor, viemos para comprar alimentos. 

– É mentira, vocês vieram para espiar a nossa terra! 

– Não, senhor, somos todos filhos de um mesmo homem chamado Jacó. 

Ao total somos doze irmãos, um já morreu e o outro se encontra com nosso 

pai. 



– Se é verdade isso o que vocês dizem eu ordeno que esse irmão mais novo 

seja trazido! Deixarei que vocês levem alimentos para a vossa família. Para 

garantir que vocês irão voltar, deixarei um dos irmãos preso. 

CÂNTICO Senhor Jesus 

SILÊNCIO 
  

Os irmãos se dispuseram para fazer o que lhes foi pedido. Mas disseram 

uns aos outros que isso tudo estava acontecendo porque Deus estava os 

punindo pelo que haviam feito a seu irmão José muitos anos atrás. Senti-

ram-se culpados. 
 

José conseguia entende-los porque falavam em língua hebraica, quando 

ouvia o que falavam retirou-se e chorou, depois retornou, prendeu Simeão 

e despediu os outros irmãos com os alimentos. 
 

Ao retornarem à terra, os irmãos relataram tudo a Jacob e lhe rogaram que en-

tregassem Benjamim. Jacob resistiu muito e não aceitou que seu filho acompa-

nhasse os irmãos. Até que Rúben interveio: “Eu farei Benjamim voltar”. 
 

Os irmãos desceram a segunda vez ao Egito, levando Benjamim, muitas 

especiarias e dinheiro em dobro para entregar ao não reconhecido irmão. 

Ao chegar José os avistou e levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu 

irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem 

falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. 
 

Depois do jantar, José pediu para que seus empregados preparassem as 

bagagens de seus irmãos, ordenou que fosse colocada uma porção com-

pleta de suprimentos e o dinheiro que cada um trouxe. Ordenou ainda que 

fosse colocada a sua taça de prata pessoal na sacola do irmão mais novo, 

Benjamim. 
 

Cada um deles descarregou o que havia levado nas bagagens e a taça foi 

encontrada na sacola de Benjamim. Diante disso, todos os irmãos ficaram 

desesperados e retornaram a cidade. 
 

José afirmou que seria escravo somente aquele que roubou a taça- Benja-

mim. Mas Judá pedi para ficar no seu lugar, pois Jacob iria chorar muito 

pela perda de Benjamim.  



José já não pode mais conter-se e ordenou que todos deixassem a sala, 

seus empregados e servos e sua família. Então bradou tão alto que todos 

os Egípcios do palácio ouviram. 

– Eu sou José! Meu pai ainda está vivo? 
 

“Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito agora, 

pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes 

vendido para cá; porque para conservação da vida, Deus me enviou adi-

ante de vós. Porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda 

restam cinco anos em que não haverá lavoura nem sega. Pelo que Deus 

me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para 

guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que 

me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e 

por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito “. 
 

José abraçou e chorou com cada um de seus irmãos e mandou buscar seu 

pai com todos os rebanhos, netos e bens que possuía para trazê-lo para o 

Egito, porque a fome ainda duraria 5 anos. 
 

Quando encontrou José, Jacob chorou longamente abraçado a ele. 

A família de Jacó habitou numa das melhores regiões do Egito, com a per-

missão de Faraó e com os alimentos que José havia armazenado sobrevi-

veram em todos os anos de fome. 

 

SILÊNCIO  

CÂNTICO Deus é amor 

Chega o dia do confronto: de um lado, aqueles que o desprezaram e humi-

lharam, do outro ele, jovem bonito, homem feito, com o poder nas mãos. 

Nada mais importa. O passado é esquecido, a outra face é dada. A espe-

rança renasce com a alegria da reconciliação.  
 

Muitas vezes (ou, quase sempre), nós descarregamos em tudo e todos, 

queremos respostas imediatas, soluções "para ontem". Descarregamos 

em Deus toda nossa frustração por não obter tudo no tempo que é hoje, 

agora. Mas Deus, pacientemente, nos responde. Por vezes, nós é que esta-

mos desatentos. 
 



Crer que o Senhor usará tudo para o nosso bem, muito embora as circuns-

tâncias provem o contrário. Que o exemplo de José nos inspire a confiar 

em Deus todo o tempo, certos de que Ele sempre nos ouve e responde. 

Que José nos ensine a perdoar. 

CÂNTICO Senhor Jesus 

SILÊNCIO  
 

Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra 

grega traduzida “perdão” quer dizer literalmente “abrir mão, deixar ir em-

bora”. É como se alguém abrisse mão do pagamento de uma dívida. Jesus 

usou essa comparação quando ensinou seus seguidores a orar: “Perdoa-

nos os nossos pecados, pois nós mesmos também perdoamos a todo 

aquele que está em dívida para connosco.” (Lucas 11:4). 
 

Perdoamos outros quando deixamos de guardar ressentimento. Além 

disso, abrimos mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos 

que tivemos. o verdadeiro perdão nasce de um amor que não procura seus 

próprios interesses. 
 

O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A 

falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que a 

arrasta para o fundo do mar. 

Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com 

Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? 

Se nós perdoarmos, receberemos perdão; essa é uma verdade que nos 

deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o per-

dão deve fluir no nosso coração. 

 

SILÊNCIO  

CÂNTICO O senhor é a minha força 

PERDOAR NÃO SIGNIFICA:  

• Fechar os olhos aos erros de outros. 
 

https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/nwt/livros/lucas/11/#v42011004


• Fingir que nada aconteceu.  
 

•  Permitir que outros se aproveitem de nós 
  

• Desculpar todo e qualquer erro. 
   

• “Desculpar” todos os deslizes das pessoas. 

CÂNTICO Cantarei ao senhor 

SILÊNCIO  

 

COMO PERDOAR? 

 

1. Lembra-te do que está envolvido em perdoar. Perdoar não significa 

fechar os olhos aos erros de outros ou fingir que nada aconteceu. Sim-

plesmente abres mão de guardar ressentimento. 

2. Reconhecer que perdoar traz benefícios. Abrir mão da raiva e do res-

sentimento pode ajudar a manter-nos calmos, melhorar a nossa saúde 

e aumentar a felicidade. Mais importante do que isso: o segredo para 

ganhar o perdão de Deus é perdoar outros.  

3. Coloca-te no lugar de outros. Todos nós somos imperfeitos. Gosta-

mos quando os outros nos perdoam. Por isso, também nós devemos 

perdoar outros. 

4. Sê razoável. Quando tivermos de lidar com uma ofensa pequena, po-

demos aplicar o conselho da Bíblia: “Continuem a suportar uns aos ou-

tros”. 

5. Não demores. Faz um esforço para perdoar o mais rápido possível, em 

vez de permitir que a raiva tome conta de você.  

 

SILÊNCIO  

 

CÂNTICO De noite (em cada prece)           ORAÇÃO UNIVERSAL  
 

Peçamos ao Senhor que nos liberte das correntes da condenação e do or-

gulho, para que nos ensine a perdoar, como Ele perdoou, orando com ale-

gria: De noite…  



1. Pela Igreja e todos os seus representantes, para que promovam a men-

sagem do Pai e nos ensinem a perdoar, oremos: De noite…  

 

2. Por todos os fiéis e catecúmenos, na sua vida quotidiana, para que es-

palhem a mensagem de Cristo e encontrem no perdão o caminho para 

a paz, oremos: De noite… 

 

3. Pelos governantes das nações, para que atendendo às suas responsa-

bilidades, nas importantes decisões, privilegiem o diálogo e a compre-

ensão, oremos: De noite… 

 

4. Por aqueles que se encontram fechados ao perdão, para que sigam a 

luz que os guie a uma mudança interior no seio de Cristo, oremos: De 

noite… 

 

5. Por todos aqueles que sofrem, para que encontrem na fé o seu refúgio 

e um perdão interior eterno, para que possam viver sem mágoas ou 

arrependimentos, oremos: De noite… 

Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo e concedei-

lhe a graça do perdão divino que os conduza à santidade.  De noite… 

 

 

CANCIONEIRO 
 

NADA TE TURBE 
 

Lá- Ré- Sol Dó  

Nada te turbe, nada te espante  

Fá Ré- Mi Lá-  

Quem a Deus tem nada lhe falta  

Ré- Sol Dó  

Nada te turbe nada te espante  

Fá Ré- Mi Lá-  

Só Deus basta. (bis)  

 

DEUS É AMOR 
 

Lá   Ré  Lá  

Deus é amor:  

Dó#-      Fá#-   Si-      Mi  

atreve-te a viver por amor.  

Lá   Si-   Lá  Mi  

Deus é amor:  

Fá#-   Si-  Mi   La  

nada há a temer.  

 

 



SENHOR JESUS 
 

Si- Mi- Lá Ré  

Senhor Jesus tu és Luz do mundo  

Si- Lá Ré Sol Fá#  

Dissipa as trevas que me querem falar  

Si- Mi- Lá Ré  

Senhor Jesus, és luz na minha alma  

Sol Mi- Fá# Si-  

Saiba eu acolher o teu amor. 

 

 

O SENHOR É A MINHA FORÇA 
 

Re- Fa Sib Do 

O Senhor é a minha força, 

Re- Fa La Do 

ao Senhor o meu canto. 

 Sib La Re 

Ele é nosso salvador. 

 Do Fa Sib Do 

Nele eu confio e nada temo, 

 La- Re- Sib Fa 

nele eu confio e nada temo. 

 

 

 

CANTAREI AO SENHOR 
 

Mi-                  Ré  

Cantarei ao Senhor,  

Mi-                    Si  

Enquanto viver;  

Sol                          Ré  

Louvarei o meu Deus  

Lá-                  Ré  

Enquanto existir.  

Dó                     Lá-                  Ré  

Nele encontro a minha alegria.  

Mi-                  Dó                      Si  

Nele encontro a minha alegria. 

(bis) 

 

DE NOITE IREMOS 
 

          Ré-                       Sib 

De noite iremos, em busca 

          Lá-        Sol-     Lá 

Da fonte de água viva. 

Ré-                  Dó           Fá Lá 

Só nos guia a nossa sede, 

                     Sib            Lá 

Só nossa sede nos guia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


