
LUNES 30 de julio de 2018

Laicos
Redentoristas

FUNDERETICA

“Compartiendo palabras …
y más”



REFLEXIÓN PARA EL DÍA

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos
los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben
llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la
compañía de la caridad … jamás debe perderse de vista este destino
universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe
tener las cosas exteriores que legítimamente posee como
exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de
que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás.
(GS 69) (Concilio Vaticano II)

HORARIO PARA HOY:

09.00: Oración de la mañana
09.30: Desayuno
10.30: FORMACIÓN: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
(EnriqueLluch) 11.30: Diálogoycompartirporgrupos
13.00: Oraciónpreparadaporelponente.
13.15: Descanso.
14.00: Comida: LOS SABORES DE LA TIERRA. Cada comunidad de
origen aportará productos propios de su lugar y se compartirán
17.00: Talleres sobre 100 palabras para el camino y dinámica.
Cinco talleres: Abandonados, Benignidad, Carisma, Copiosa
Redención, Justicia
19.00: Descanso
19.45: Eucaristía
21.15: Cena
22.15: Tiempolibre: Velada musical
23.00: Oración de la noche
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ORAÇÃO DA MANHÃ

Ambientação:
Estamos aqui, perante ti, nosso Pai. Estamos aqui, todos. Estamos
inteiros. Deixámos tudo o que nos distrai, deixámos o que nos leva o
pensamento para longe. Estamos, aqui, completos.
Plenos, Agradecidos, Confiados.
Bom Deus, faz de nós o que quiseres, hoje, e sempre, mas hoje,
especialmente, entregamo-nos a ti para que faças de nós o que
quiseres. E assim viveremos este dia, descansados, como quem tem
quem tome conta de si, como quem não precisa de se preocupar com
nada, porque está tudo tratado e pensado.
Confiados, como um filhinho no colo dos seus pais.
Felizes.
Por sermos filhos, tão amados, tão amados…

Canto:
Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es.
Nadie como tú, Bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.

Salmo 34
M: Eu hei-de bendizer o meu Senhor!
Elogiá-lo há-de ser o meu prazer.
H: Toda a minha vida me vem aos lábios,
para eu agradecer,
para eu engrandecer o Senhor.
M: Alegrem-se as pessoas simples com esta sabedoria.
H: E venham elogiar comigo o Senhor,
vamos festejar juntos o Nome dEle!
M: Porque quando eu me voltei para o meu Senhor,
encontrei-o voltado para mim.
H: Livrou-me de todos os meus medos.
Porque a quem O contempla ilumina-se-lhe o rosto,
não mais se vê de semblante abatido.
M: Quando um pobre invoca o Senhor, Ele escuta-o
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e compromete-se a libertá-lo das suas angústias.
H: O Senhor suscita mensageiros
para proteger os que esperam nEle
e para estarem com eles nas aflições.
(Todos)
Saboreai!
Vede!
Como o Senhor é bom!
M: É Feliz quem confia!
Todos os que se consagram a Ele, amem-no fielmente,
porque o Senhor não desilude.
H: A riqueza pode tornar-se pobreza,
e a fartura pode acabar em fome,
mas a quem vive em busca do Senhor não falta nenhum
Bem.
M: Vinde todos, como filhos meus, vinde para me escutar:
vou ensinar-vos a ser como o Senhor gosta.
Quem é que não quer viver dias longos e felizes?
H: Para isso, escuta:
guarda a tua língua do mal e tranca os teus lábios à mentira;
desvia-te do mal e faz o bem;
procura a paz e nunca desistas de ir atrás dela.
M: Então, os teus olhos vão encontrar-se com os do Senhor,
e os teus desejos vão encontrar-se com os do Senhor.
(Todos)
Saboreai!
Vede!
Como o Senhor é bom!
H: É Feliz quem confia!
O Senhor revolta-se por causa dos que fazem Mal,
porque não deixam apagar a memória das maldades da terra.
M: O Senhor conta com os que fazem Bem.
Gemem por Ele e o Senhor reconhece-os,
e livra-os das suas angústias;
H: põe-se perto dos que têm o coração apertado
e estende a mão aos que têm a alma aos pés.
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M: As aflições de quem faz Bem também são muitas,
mas a ternura do Senhor é mais forte que as aflições.
H: Ele faz guarda aos Seus,
conta o número dos seus ossos e nem um será quebrado.
M: Pelo contrário, quem faz Mal optou pela morte.
A maldade destrói-se a si mesma.
H: O Senhor conhece os Seus e resgata-os.
M: Quem confia, vive!
(Todos)
Saboreai!
Vede!
Como o Senhor é bom!
(Todos): É FELIZ QUEM CONFIA!

Leitura (Gen. 15,1-6)
A palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nestes termos:
“Não temas Abraão, Eu sou o teu protetor, tua recompensa será
muito grande.”
Abraão respondeu: “ Senhor Javé que me dareis vós? Eu irei sem
filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasceno.”
E ajuntou: “ Vós não me deste posteridade e é um escravo nascido em
minha casa que será o meu herdeiro.”
Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: “ Não é ele
que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas.”
E conduzindo-o fora e disse-lhe: “ Levanta os olhos para os céus e
conta as estrelas, se és capaz… Pois bem, ajuntou ele, assim será a
tua descendência.”
Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lho imputou para justiça.

Petições Espontâneas

Canto: Señor que florezca tu justicia
Señor que florezca tu justicia
Y tu paz empape la tierra
Oh Dios que florezca tu justicia
Y se llene nuestra vida de ti
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Benedictus
Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque visitou o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na
cada de Davi, seu servo,
como prometera desde tempos remotos pela boca de seus santos
profetas,
salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os
que nos odeiam;
para fazer misericórdia com nossos pais,
lembrado da aliança sagrada,
do juramento que fez ao nosso pai Abraão,
de nos conceder que – sem temor, libertos das mãos dos nossos
inimigos – nós o sirvamos
com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos dias.

E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo;
pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos,
para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação,
pela remissão de seus pecados.
Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita
o Astro das alturas,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte,
para guiar nossos passos no caminho da paz.

Canto:
Señor que florezca tu justicia
Y tu paz empape la tierra
Oh Dios que florezca tu justicia
Y se llene nuestra vida de ti

Oração Final
Senhor Deus, Fiel e cheio de Bondade,
que nos trazes gravado na palma das tuas mãos,
faz com que nos apaixonemos cada vez mais pela Tua Vontade
e assim cresçamos Fortes na Fé, Alegres na Esperança e fervorosos
no Amor.
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POR NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.
TEU FILHO E NOSSO IRMÃO, NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO

EUCARISTIA

Canto de Entrada:
Fortes na fé, alegres na esperança, crescidos no Amor (2x)

Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Seguindo, contentes, Jesus Abundante Redenção

Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Proclamam a todos: Jesus Abundante Redenção

Oração Coleta:
Senhor Deus, Fiel e cheio de Bondade,
que nos trazes gravado na palma das tuas mãos,
faz com que nos apaixonemos cada vez mais pela Tua Vontade
e assim cresçamos Fortes na Fé, Alegres na Esperança e fervorosos
no Amor.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Irmão, na unidade
do Espírito Santo.

Primeira Leitura (Jer 13,1-11)
Leitura do Livro de Jeremias
O Senhor disse-me: «Vai comprar uma faixa de linho e põe-na à
cintura, mas sem a molhares na água». Eu comprei a faixa e pu-la à
cintura, como o Senhor me tinha ordenado. Pela segunda vez me foi
dirigida a palavra do Senhor: «Toma a faixa que compraste e que
trazes à cintura, põe-te a caminho até ao rio Eufrates e esconde-a lá
na fenda dum rochedo». Eu fui esconder a faixa na margem do
Eufrates, como o Senhor me tinha ordenado. Muitos dias depois,
disse-me o Senhor: «Põe-te a caminho e vai ao rio Eufrates buscar a
faixa que lá te mandei esconder». Eu fui ao Eufrates procurar a faixa e
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tirá-la do lugar onde a escondera. Mas a faixa tinha-se estragado e já
não servia para nada. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo:
«Assim fala o Senhor: Deste modo destruirei o orgulho de Judá, a
grande soberba de Jerusalém. Este povo perverso, que recusa ouvir
as minhas palavras, que segue as tendências do seu coração
obstinado e segue outros deuses para os servir e adorar, ficará como
essa faixa, que já não serve para nada. Porque assim como a faixa se
prende à cintura do homem, também Eu tinha prendido a Mim toda a
casa de Israel e toda a casa de Judá, – diz o Senhor – para que fossem
o meu povo, proclamando o meu nome, o meu louvor e a minha
glória. Mas eles não Me obedeceram». Palavra do Senhor.

Salmo 54
Junto do Senhor a Misericórdia,
Junto do Senhor A Abundância da Redenção

Ó Deus, salva-me no Teu Nome.
Com a Tu força, faz-me Justiça.
Ó Deus, ouve a minha oração,
presta atenção às palavras da minha boca.

Há arrogantes levantados contra mim
e tiranos que procuram tirar-me a vida,
sem terem em conta o que Tu queres ou não.

MAS TU és a minha ajuda.
Tu és o guardião da minha vida!

Se o mal anda aí, faz que ele apanhe só aqueles que o
fazem.
Sê fiel, Senhor, e faz-lhes frente.
Com toda a alegria Te oferecerei acções de graças
e louvarei o Teu Nome, porque Tu és bom.

O Senhor libertou-me de todas as minhas aflições.
Eu vi que o mal acaba.
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Aclamação ao Evangelho:
Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia
1. Quem tiver ouvidos para ouvir ganhará olhos para ver
A palavra vem, sua tenda nos alarga, haja silêncio em nós

Evangelho (Mt 13,31-35)
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus disse ainda à multidão a seguinte parábola: «O
reino dos Céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um
homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as
sementes, depois de crescer, é a maior de todas as hortaliças e torna-
se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus
ramos». Disse-lhes outra parábola: «O reino dos Céus pode
comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em três
medidas de farinha, até ficar tudo levedado». Tudo isto disse Jesus
em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o
que fora anunciado pelo profeta, que disse: «Abrirei a minha boca em
parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo».
Palavra da salvação.

Petições:
(poema de Sophia de Mello Breyner)

1 – Dai-nos Senhor a Paz que vos pedimos
A Paz sem vencedor e sem vencido
Que o tempo que nos deste seja um novo
Recomeço de Esperança e de Justiça.
Dai-nos Senhor a Paz que vos pedimos

Todos: A Paz sem vencedor e sem vencido

2 - Erguei o nosso ser à transparência
Para podermos ler melhor a vida
Para entendermos vosso mandamento
Para que venha a nós o vosso reino
Dai-nos Senhor a Paz que vos pedimos

Todos: A Paz sem vencedor e sem vencido
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3- Fazei Senhor que a Paz seja de TODOS
Dai-nos a Paz que nasce da Verdade
Dai-nos a Paz que nasce da Justiça
Dai-nos a Paz chamada Liberdade
Dai-nos Senhor a Paz que vos pedimos

Todos: A Paz sem vencedor e sem vencido.

Ofertório:
Por el amor de un labrador nació tu pan Señor
Y un molino de trigo transformó
El vino se formó en la vid y luego al fermentar
Son tu cuerpo y tu sangre en el altar

Toma nuestro pan, hecho de esperanza
Toma la ilusión, que lo vio nacer
Toma nuestras vides en flor
Con tu agua y tu sol, toma nuestro amor (2x)

Oração sobre as Oblatas:
Deus da Vida e da Abundância,
é para a Mesa que o Teu Jesus nos chama.
É ele que nos convoca á Partilha fraterna
e à exaltação dos dons com que nos brindas,
para assim recriares a Humanidade
segundo o Teu Projeto Salvador,
glorificado em Jesus, Teu Filho e Nosso Irmão,
na Unidade do Espírito Santo

Canto: Santo
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo (2x)
1. Céus e terra proclamam a Tua glória
És Santo Senhor e os céus te aclamam: Hossana,
Hossana, Hossana (2x)
2. Seja Bendito o que vem em nome do Senhor

XV Encuentro de San Alfonso - III Encuentro Ibérico de Laicos Cssr

10



Canto: Paz
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.

Paz en la tierra,
Paz en las alturas,
Que el gozo eterno reine,
En nuestro corazón. (2x)

Comunhão: Tomai e comei
Tomai e comei: Este é o meu corpo
Tomai e bebei: É o meu sangue
Eis o sinal, fazei-o em minha memória
Eu convosco estarei

1. Permanece em Mim, como eu habito em ti
Quem habita em meu amor, esse dará muito fruto
Como Deus me ama, assim Eu vos tenho amado
Guardai a Palavra, Louvai o vosso Deus
2. Eu vos escolhi, para que deis muito fruto
Guardai a minha Palavra e habitareis em mim
Como eu vos amo, amai os vossos irmãos
Vos dou minha vida, permanecei em Mim
3. Enviar-vos-ei o Espírito de Amor
Que procede do meu Pai e que falará em vós
Sereis testemunhas da verdade que vos dei
Pois estais comigo, e Eu convosco estarei

Oração Pós-Comunhão:
Deus, nossa vida, que na tua admirável Bondade, nos deste de
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Presente o teu Filho Jesus,
faz com que movidos pela sua palavra e renascidos pelo seu
Espírito,
nos tornemos cada vez mais uma verdadeira Família de irmãos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele que vive contigo e connosco, na Unidade do Espírito Santo

Canto: de Envio (Alfonso de Liguori C.Ss.R.):
Il tuo gusto e non il mio
amo solo in Te, mio Dio.
voglio solo, o mio Signore,
ciò che vuol la tua Bontà.

Quanto 'degna sei d'amore,
o Divina Volontà!

Nell' amor Tu sei gelosa,
ma poi sei tutt' amorosa,
tutta dolce e tutt' areiore
verso il cor che a Te si dà.

Quanto 'degna sei d'amore,
o Divina Volontà!

Tu dai vita al puro affetto,
rendi tu l'amor perfetto
sospirando a tutte l'ore
l'alma ch'ama a Te sen va.

Quanto 'degna sei d'amore,
o Divina Volontà!
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ORAÇÃO DA NOITE

Canto: Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada te falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta.

Salmo 62
Sim! A minha vida está serena diante de Deus,
repousada nele.
Não tenho medo.

Até quando os homens atacarão outros homens
com a intenção de matar?
Até quando as paredes serão derrubadas
e os muros deitados abaixo?
Planos de violência, estratégias mentirosas,
gente que abençoa com a boca e amaldiçoa com o coração…

Mas a minha vida está serena diante de Deus,
só em Deus descansa e se enche de esperança.
Ele só é o meu abrigo e a minha redenção,
a minha torre forte.

Só Ele é o meu refúgio e a minha salvação,
a minha fortaleza: jamais serei abalado.
Medo não tenho.

Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada te falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta.

Confiai nele o tempo todo, ó povos!
Dai largas ao coração por causa dele.
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Deus é nosso abrigo!
Já os homens, são como um sopro de vento;
é uma ilusão a força humana.
Se pomos os homens na balança, o prato logo sobe.
Mesmo juntos, são mais leves do que uma brisa.
Não vos fiéis da força!
Não confieis na violência nem no valor do que roubais.
Não entregueis o vosso coração aos lucros que extorquistes.

Uma vez Deus falou,
duas vezes eu ouvi:
“O poder é coisa para Deus!”

E também a fidelidade é coisa Tua.
E mais isto: a maneira como vivemos, conta.

Silêncio

Pai Nosso

Canto:
Nunc Dimitis
Servum tuum Domine
Secundum verbum tuum
In pace

Oração de Simeão (Lucas 2,29-32)
Agora, Senhor, já podes deixar partir em Paz o teu servo
conforme a tua palavra!
Já vi com os meus olhos a tua salvação
que preparaste para todos os povos.
Luz de revelação para os pagãos
e Glória para Israel, teu povo.

Oração final (Alfonso de Liguori C.Ss.R.)
“É com razão que Deus se queixa daqueles que andam a mendigar
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miseráveis e curtos prazeres, mas não procuram a Fonte da Alegria
duradoura que é o Amor.
Nós, ao menos, não sejamos assim insensatos e procuremos no Amor
a Fonte que dá Vida à nossa Vida.

A chave que abre os canais desta Água fresca e abundante que vem
de Deus é a oração de um coração agradecido.
É o próprio Jesus quem fala do Espírito Santo como Fonte de Água
Viva quando conversa com a Samaritana, mostrando-nos que é de
um Amor Redentor que precisamos para estarmos felizes.
E mais: Se alguém tem sede, venha a Mim e beba” (Jo7,37) Quem
deseja a verdadeira Felicidade venha a Mim e beba, e Eu o farei Feliz.

Oh Fonte de Água viva, Jesus Cristo,
oh Bem Maior,
quantas vezes me atirei a beber em charcos de águas mortas e poças
de lodo
em vez de me aproximar da Nascente da Água Vida,
que é o Teu lado aberto para nós!
Faz-me desejar-te e procurar-te, já que tudo fazes para seres
encontrado.”

Canto a la Virgen del Espino.
¡Salve, Virgen del Espino,
Reina de nuestros valles.
Aliento en nuestras luchas,
amor de nuestros padres!
Salve, salve, somos tus hijos
Tú serás siempre Nuestra tierna Madre (bis).
Los caminos de la vida
están sembrados de espinas.
Reina de nuestros amores,
fuente pura de consuelo,
cambia tú en rosas divinas
nuestras penas y dolores.
Y un día, Madre, en tus brazos,
llévanos contigo al cielo (bis).
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