
29 de julio de 2019 a 3 de agosto de 2019

Viernes



HORARIO

VIERNES 2 DE AGOSTO
Celebraciones: Grupo de Portugal
Comedor: Grupo de Granada

09.00: Oración de la mañana
09.30; Desayuno
10.30: Re�ro, Rui San�ago y Portugal
13.00: Oración del mediodía, Portugal
13.15: Descanso y aperi�vo fraterno
14.00: Comida
17.00: Asamblea Final
18.00: Recogida
19.30: Eucaris�a Final
20.30: Recogida Iglesia
21.00: Cena de clausura
22.00: Gaudeamus. Queimada

XVI Encuentro de San Alfonso | IV Encuentro ibérico de Laicos Cssr

2



ORAÇÃO DA MANHÃ

AMBIENTAÇÃO:
� Espírito Santo é "o Dedo de Deus",

assim lhe chamou Jesus,
fazendo maravilhas diante dos nossos olhos incrédulos.

� Espírito Santo é "o Dedo de Deus"
que inscreve nos nossos corações uma Lei Nova.
Porque a Lei Perfeita é a Lei da Liberdade,
e tornam-se Felizes aqueles que a cumprem!

� A Páscoa de Jesus só está completa
quando a Vida que Ele recebe do Pai é uma Vida dada a todos,
como a Criação só está completa
quando o Ser Humano está em Comunhão!

HINO CANTADO:
1. Espírito Santo vem sobre nós,
que nos ilumine Tua luz
Vem Senhor vem visitar-nos:
Veni Sancte Spiritus

2. Espírito Santo vem sobre nós,
Tu o nosso consolador
enche os nossos corações:
Veni Sancte Spiritus

3. Dá-nos a Tua luz, Teu fogo,
enche-nos do Amor do Pai
for�fica os nossos corpos:
Veni Sancte Spiritus

4. Espírito Santo habita em nós,
e concede-nos os Teus dons
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vem conduz as nossas vidas:
Veni Sancte Spiritus Amén

SALMO 51:
Compadece-te de mim, ó Deus, pela Tua ternura;
com a Tua misericórdia tão abundante, lava o meu pecado.
Limpa-me de toda a maldade,
purifica-me de todos os meus pecados.

Eu reconheço que sou culpado.
Tenho isso sempre diante de mim.
Foi contra Ti que pequei, diretamente contra Ti,
e fiz o que é mau aos Teus olhos.
Por isso, a Tua sentença é justa
e o Teu julgamento está direito.

Eu já nasci na culpa…
A minha mãe já me concebeu com pecado…

TODOS: MAS TU amas a verdade mesmo no meio das trevas,
e em plena escuridão dás-me a aprender a sabedoria.

Tira o meu pecado com o hissope e ficarei limpo,
lava-me, e ficarei mais branco do que a neve.
Faz que eu volte a ouvir palavras de prazer e alegria,
e voltem a dançar os meus ossos que agora estão desfeitos.
Não fixes o Teu olhar nos meus pecados
e apaga as minhas asneiras.

TODOS: Cria para mim um coração limpo,
renova-me,
enraíza dentro de mim um espírito robusto!
Não me afastes para longe de Ti
nem re�res de mim o Teu espírito santo.
Dá-me de novo a alegria de ser salvo
e sustenta-me com o espírito da Tua bondade.
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Então, ensinarei aos perdidos
a direção dos Teus caminhos,
e os pecadores hão-de voltar para Ti.

Ó Deus, meu salvador,
limpa-me do sangue que eu derramei,
e a minha língua há-de ser um arauto da Tua Jus�ça!
Senhor, abre os meus lábios,
para que a minha boca possa anunciar os Teus pregões.

Tu não tens gosto nos cultos de sacri� cios
nem �ras prazer de nenhum holocausto que eu Te ofereça.
O culto que Te agrada é arrepender-se
e o sacri� cio que te dá interesse é mudar.
Ó Deus, eis aqui um coração arrependido e em mudança!

TODOS: Trata-nos a todos com bondade
e reconstrói o que o nosso pecado arruinou.
Então, estará tudo pronto
para Te oferecermos o que gostas
e para nos comportarmos como mandas.

CANTO:
Espírito Santo vem sobre nós,
Tu o nosso consolador
enche os nossos corações:
Veni Sancte Spiritus

Espírito Santo habita em nós,
E concede-nos os Teus dons
Vem conduz as nossas vidas:
Veni Sancte Spiritus
Amén
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LEITURA:
Do Livro do Génesis (Gen 11, 1-9)
Toda a terra �nha uma só língua e usava as mesmas palavras.

Ao emigrarem do Oriente, os homens encontraram uma planície na Mesopotâmia e
nela se fixaram. Disseram então uns aos outros: «Vamos fabricar �jolos e cozê-los
ao fogo». Os �jolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa.

Disseram ainda: «Vamos edificar uma cidade e uma torre cujo cimo a�nja os céus,
para nos tornarmos famosos e não nos dispersarmos por toda a super� cie da
terra».

Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens
construíam. Disse então o Senhor:
«Aí está um povo unido e todos falam a mesma língua. Se este é o começo dos seus
empreendimentos, nenhum projeto lhes será di� cil. Vamos descer até lá para lhes
confundir a linguagem, de modo que não entendam a fala uns dos outros».
E o Senhor dispersou-os por toda a super� cie da terra, e eles desis�ram de construir
a cidade.

Por isso lhe chamam Babel, porque lá o Senhor confundiu a linguagem de todo o
mundo e de lá dispersou os habitantes por toda a super� cie da terra.

SILÊNCIO ORANTE…

PRECES: (respondemos cantando: Veni Sancte Spiritus)

1. Espírito Santo, “dedo de Deus”, vem!
… e rasga o véu dos nossos medos, para que possamos colocar-nos unicamente ao
Teu serviço.
2. Espírito Santo, “dedo de Deus”, vem!
… e faz descer sobre nós o Teu fogo, colocando-nos a Vida em brasa!
3. Espírito Santo, “dedo de Deus”, vem!
… Vem levantar a nossa Vida, e transformar-nos à medida do Homem Novo que é
Cristo.
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4. Espírito Santo, “dedo de Deus”, vem!
… ensina-nos a falar a única língua que interessa, que é a linguagem do Amor, para
que possamos entender-nos de uma vez para sempre!

PAI NOSSO:
TODOS: Abba, Nosso Pai.
Dizemos Bem do Teu Nome.
Queremos cumprir a Tua Vontade,
fazer da Terra o Céu do Teu Reino.
Dá-nos o Pão que precisamos para o alimento.
Perdoa as nossas faltas para, perdoados,
sermos capazes de perdoar.
Não nos deixes cair de joelhos
diante da tentação
e livra-nos do que em nós é mau.
Amén

CANTO:
Bendizei a Deus, vigiai; Ele nos dá sua paz
Bendizei a Deus, elevai as mãos
Pela vida, bendizei sem fim

1. No silêncio, alegrai os vossos corações e louvai-o

BENEDICTUS: (todos)
Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque visitou e redimiu o seu povo,
e suscitou-nos uma força de salvação
na cada de David, seu servo,
conforme �nha prome�do desde tempos an�gos
pela boca dos seus santos profetas.

É a salvação que nos liberta dos nossos inimigos
e da mão de todos os que nos odeiam;
realizando a sua misericórdia,
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a que também teve com os nossos pais,
lembrado da sua santa aliança
e do juramento que fez ao nosso pai Abraão,
de nos conceder que,
sem temor e libertos das mãos dos nossos inimigos,
nós o sirvamos com san�dade e jus�ça,
na sua presença, todos os dias da nossa vida.

E a �, menino, te chamarão profeta do Al�ssimo;
pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos,
para transmi�r 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.

ORAÇÃO FINAL:
Abençoa-nos, Bom Deus, e faz de nós uma bênção para todos aqueles que nos
rodeiam, e para todos aqueles que se cruzarem connosco neste dia!
Abençoa-nos, Bom Deus, e derrama sobre nós o Teu Amor,
Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo
Amén

CANTO:
Bendizei a Deus, vigiai; Ele nos dá sua paz
Bendizei a Deus, elevai as mãos
Pela vida, bendizei sem fim
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EUCARISTIA

CANTO ENTRADA:
Vinde todos à mesa, à festa da vida
Onde por nós se dá o nosso Deus
Vinde todos à fonte da Eucaris�a
Onde bebemos Sua graça e Seu amor!

1. É a memória da nossa salvação
E a vitória da nova criação
Este é o dia que fez o Senhor

2. Somos um povo que vive em comunhão
Num só Espírito e num só coração
Eis a aliança do Deus Amor

ORAÇÃO COLETA:
Senhor nosso Deus,
Deus de Abraão, de Isaac e Jacob
Deus da Alegria e da Festa,
que repe�damente nos chamas a reunirmo-nos como Assembleia Sagrada
e a deixarmos para trás as lógicas de servidão que nos escravizam
Ajuda-nos a viver de tal maneira
que a nossa vida diga bem de Ti,
bendiga o Teu Nome
e revele que só somos escravos Teus.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão
que con�go vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
Amén

1ª LEITURA
Leitura do Livro do Leví�co (Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37)
O Senhor falou a Moisés, dizendo: «São estas as solenidades do Senhor, as
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assembleias sagradas, para as quais, no tempo devido, convocareis os filhos de
Israel:
No dia catorze do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor; e no dia
quinze desse mês, é a Festa dos Pães Ázimos em honra do Senhor. Durante sete dias
comereis pães ázimos. No primeiro dia reunireis uma assembleia sagrada: não
fareis qualquer trabalho servil. Durante sete dias apresentareis ao Senhor
oferendas passadas pelo fogo. No sé�mo dia reunireis uma assembleia sagrada:
Não fareis qualquer trabalho servil».

O Senhor falou ainda a Moisés, dizendo: «Fala aos filhos de Israel e diz-lhes:
'Quando �verdes entrado na terra que vos darei e aí ceifardes as searas, levareis ao
sacerdote um molho de espigas, como primícias da vossa colheita. O sacerdote
oferecê-lo-á ao Senhor com o gesto da apresentação, para que Ele vos seja
favorável. Esta apresentação será feita no dia a seguir ao sábado. A par�r do dia a
seguir ao sábado, em que �verdes trazido o molho de espigas para a apresentação,
contareis sete semanas completas. Até ao dia a seguir ao sé�mo sábado, contareis
cinquenta dias e apresentareis ao Senhor uma oferenda da nova colheita. No dia
dez do sé�mo mês, é o dia das Expiações. Reunireis uma assembleia sagrada: fareis
penitência e apresentareis ao Senhor oferendas passadas pelo fogo. A par�r do dia
quinze deste sé�mo mês, durante sete dias, é a Festa das Tendas em honra do
Senhor. No primeiro dia reunireis uma assembleia sagrada: não fareis qualquer
trabalho servil. Durante sete dias, apresentareis ao Senhor oferendas passadas
pelo fogo. No oitavo dia reunireis uma assembleia sagrada: apresentareis ao
Senhor oferendas passadas pelo fogo. É o dia da úl�ma assembleia: não fareis
qualquer trabalho servil.

São estas as solenidades do Senhor, nas quais reunireis assembleias sagradas, para
oferecer ao Senhor oferendas passadas pelo fogo, holocaustos, oblações,
s a c r i � c i o s e l i b a ç õ e s , s e g u n d o o r i t u a l p ró p r i o d e c a d a d i a ' » .
Palavra do Senhor.
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SALMO 81:
Shema, Israel: Adonai Elohenu, Adonai Ehad

'Alegrai-vos em Deus, a nossa força,
exultai no Senhor!
Tocai o tambor e cantai
com a cítara, tão doce, e a harpa.
Tocai a corneta na Lua Nova e na Lua Cheia,
não vos escape uma festa!'
Este é um mandato de Deus,
uma vontade do Senhor.
Deu-a a José quando saiu da terra do Egipto.

Numa língua desconhecida foi-me contado um segredo:
“Alijei a carga que levavas aos ombros
e �rei-te das mãos o cesto que carregavas.
Chamaste por Mim na aflição e Eu salvei-te.
No meio de trovões dei-te a ouvir a minha voz
e tomei-te o pulso junto às águas de Meriba.

Meu Povo, escuta.
Dá ouvidos ao que eu digo.
Quem dera que me levasses a sério:
'Não metas deuses estranhos no meio do teu acampamento
nem te inclines diante de deuses doutros.
Eu é que sou O Senhor, o teu Deus.
Tirei-te da terra do Egipto!
Abre a tua boca, e Eu enchê-la-ei.'

MAS O MEU POVO não me deu ouvidos.
Não quis saber de Mim.
Foi por isso que os deixei à sua teimosia,
que seguissem os caminhos feitos por eles!
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Ah, se o Meu Povo me �vesse escutado…
Se �vesse andado por onde Eu ia…
Eu estaria sempre à frente deles,
dando a cara e tomando par�do por eles.

Eu lhes daria de comer,
serviria ao Meu Povo flor do trigo,
e havia de o banquetear com mel selvagem…"

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO:
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia, Aleluia

1. Cantai, dançai, proclamai: Aleluia
Aclamemos a Palavra: Demos graças ao nosso Deus

EVANGELHO (MT 13, 54-58):
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus foi à sua terra e começou a ensinar os que estavam na
sinagoga, de tal modo que ficavam admirados e diziam: «De onde Lhe vem esta
sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é Ele o filho do carpinteiro? A sua
Mãe não se chama Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas
irmãs não vivem entre nós? De onde Lhe vem tudo isto?». E estavam
escandalizados com Ele. Mas Jesus disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua
terra e em sua casa». E por causa da falta de fé daquela gente, Jesus não fez ali
muitos milagres.
Palavra da salvação.

ORAÇÃO UNIVERSAL:
Irmãos, unimo-nos em oração a este mundo que habitamos.
Para que cada vez mais homens e mulheres se deixem suscitar e conduzir pelo
Espírito e possam agir no sen�do de acabar com todas as lógicas de escravidão que
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oprimem o ser humano…
No ín�mo do nosso coração, irmãos, oremos…
(silêncio)

Irmãos, unimo-nos em oração a toda a Igreja, nossa família na Fé.
Para que as nossas comunidades sejam sempre lugar de Festa, com Mesa posta
para todos, e onde sempre se parte e reparte o Pão e o Vinho, fazendo memória do
nosso Mestre…
No ín�mo do nosso coração, irmãos, oremos…
(silêncio)

Irmãos, unimo-nos em oração uns aos outros,
estes que andamos por aqui a aprender a ser Comunidade Cristã Missionária.
Para que, na nossa vida, Jesus apareça sempre como uma surpresa que nos atrai e
não como um escândalo que nos afasta…
No ín�mo do nosso coração, irmãos, oremos…
(silêncio)

CANTO OFERTÓRIO:
Que venha o teu Reino, seja bendito o Teu nome
Na terra como no céu, seja feito o Teu querer
Sonhaste um mundo, em que todos são irmãos
Uma Mesa de par�lha, uma Vida em Comunhão

1. Nada nos vai separar do amor do nosso Deus
Pois se Ele está por nós, quem estará contra nós

Dá-nos hoje, Pai do Céu o pão para cada dia
Livra-nos de todo o mal, dá-nos ó Deus Tua paz
Ajuda-nos a perdoar segundo o Teu coração
É a oração, ó bom Deus que o Teu Filho ensinou

2. Em Jesus de Nazaré, o projeto se fez Vida
E o sonho se cumpriu: O Reino está entre nós
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SANTO:
1. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo
Llenos están el cielo y la �erra de tu Glória

Hossana en el cielo a nustro Redentor
Hossana en el cielo a nustro Redentor
Hossana en el cielo

2. Bendito el que viene en el nombre del Señor

CANTO PAZ:
A Paz seja convosco: Amai-vos como eu vos amei (2x)
1. Cordeiro de Deus que �ras o pecado do mundo: Tem piedade de nós
2. Cordeiro de Deus que �ras o pecado do mundo: Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-
nos a tua paz

CANTO COMUNHÃO:
Se conhecesses o dom de Deus, serias tu a dizer: “ Tenho sede!”
Eu sou Teu Deus, Teu criador, vem e repousa em Mim.

1. Eu sou o Deus que te fez, Aquele que te criou, desde o ventre materno
Por �Eu tudo entreguei, não temas nenhum mal, Pois Eu te resgatei.

2. Se atravessares o mar, caminhares entre trevas, Eu estarei con�go
Eu te escolhi Israel, Te tomei pela mão, Sou o Teu Redentor.

3. Eu sou o Deus de Israel, Salvador, Criador, que fiz todas as coisas
Fui Eu que criei a terra, os céus e os mares: Não há outro Deus.

4. Eu irei à tua frente para preparar todos os teus caminhos.
Hei-de abrir-te as portas, e tu entrarás: Pois Eu sou o Senhor

5. Eu te darei os tesouros, e descobrirás as riquezas escondidas
Para saberes, Israel, que Eu sou o Senhor, Sou o único Deus
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ORAÇÃO PÓS COMUNHÃO:
Deus do Amor, da Vida e da Paz,
que por tua imensa bondade nos deste de presente o Teu Filho Jesus,
transforma o nosso coração
para que, movidos pela Sua Palavra
e saciados pelo Pão que par�mos e repar�mos entre irmãos,
nos tornemos cada vez mais à Tua imagem e Semelhança.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão
que con�go vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
Amén

CANTO ENVIO:
1. O Espírito de Deus que habita os nossos corações
Cria em nós a fonte da alegria
O Espírito de Deus que anima as nossas decisões
Faz em nós a festa da esperança.

E a vida se transforma quando tem razão de ser,
e o coração começa a ser feliz;
A vida já não dói quando o Amor lhe dá as mãos,
e o coração aprende a sorrir…
Por isso eu canto, sorrindo, eu danço
Na festa do amor que me encontrou
No mundo eu canto, vivendo, eu digo:
“O Espírito de Deus me encontrou e fez feliz!”

2. O Espírito de Deus que recebemos de Jesus
Diz em nós a Sua Boa Nova;
O Espírito de Deus que a maravilhas nos conduz
Faz brotar em nós a Vida Nova.
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3. O Espírito de Deus que nos envia em missão
Semeará em nós Sua Palavra;
O Espírito de Deus que abraça o nosso coração
Cantará em nós o Seu Amor.

4. O Espírito de Deus que em fogo lento nos seduz
Sonha em nossa vida um amanhã
O Espírito de Deus que à plenitude nos conduz
Saciar-nos-á todas as fomes.
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