
No fundo, trata-se disso, a nossa alma tem de 

crescer, não podemos ficar mirrados por 

dentro, presos. Mas temos de libertar, libertar 

o nosso coração, libertar a nossa 

espiritualidade, libertar a nossa relação uns 

com os outros. Mas, a partir destas atitudes 

que podem parecer pequenas, que podem 

parecer coisas de nada, insignificantes, mas 

no fundo são o lugar onde o essencial da 

vida, o invisível da vida se decide 

verdadeiramente. 
 

 in “Homilia no XXVIII Domingo do Tempo Comum 

(09.10.16)”do Cardeal José Tolentino Mendonça 

 

 

Cântico 
 

Bonum est confidere in Domino 

Bonum sperare in Domino. 
 
(É bom confiar no Senhor. É bom esperar no Senhor.) 

 

 

Preces 
Invoquemos a Cristo, pastor, proteção e 

conforto do seu povo e supliquemos, 

cantando: 

 

Kyrie, kyrie eleison. 

 

 

- Senhor Jesus Cristo, que nos chamastes ao 

conhecimento da vossa verdade, concedei 

aos vossos fiéis a graça da fé. 

 

- Pelo vosso espírito de sabedoria, iluminai os 

nossos governantes e dirigi os seus corações 

para que nos conduzam na paz. 

 

- Vós que saciastes as multidões no deserto, 

ensinai-nos a partilhar o pão com aqueles 

que têm fome. 

 

- Vós que prometestes permanecer com os 

vossos discípulos até ao fim do mundo, ficai 

connosco hoje e sempre. 

- Senhor da vida, admiti ao convívio dos 

vossos Santos os nossos familiares e amigos e 

fazei que um dia nos encontremos com eles 

no vosso Reino. 

 

Pai Nosso 
 

Oração 
Deus eterno e omnipotente, que nos 

concedeis a graça de honrar numa única 

solenidade os méritos de todos os Santos, 

dignai-vos derramar sobre nós, em atenção 

a tão numerosos intercessores, a desejada 

abundância da vossa misericórdia. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na 

unidade do Espírito Santo. 
 

 

Cântico 

 
Laudate omnes gentes 

Laudate Dominum 

Laudate omnes gentes 

Laudate Dominum. 
 
(Louvai todos os povos. Louvai o Senhor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Estrada Clara 
“Brilhe a Vossa Luz diante dos Homens” (Mt 5, 16) 
 
www.estradaclara.pt 
comunidade.estrada.clara@gmail.com 
www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/ 
 
 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matriz) 

Próximo Momento de Oração “Encontro em Ti”: 
2.dezembro.2021 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              4.novembro.2021 
 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre.  

Ámen. Aleluia. 

 

 

 

Ant. 1 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 

 

Salmo 150 

 

Louvai a Deus no seu santuário 

Louvai-o no seu majestoso firmamento 

Louvai-o pelos seus feitos valorosos 

Louvai-o por todas as suas grandes proezas 

Louvai-o ao som da trombeta 

Louvai-o com a harpa e a cítara 

Louvai-o com tambores e danças 

Louvai-o com instrumentos de corda e flautas 

Louvai-o com címbalos sonoros 

Louvai-o com címbalos vibrantes 

Tudo o que respira louve o Senhor! 

Aleluia. 
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Cântico 

 
Ó Sol nascente, 

Que Vos ergueis por sobre nós, mortais, 

Iluminando os cegos de nascença 

Na luz do vosso rosto. 

Vinde, Jesus, 

Estrela da manhã 

Cantamos vossa vinda gloriosa. 

 

Pascal Cordeiro, 

Que em vosso sangue resgatais do exílio, 

Reconduzindo as almas desgarradas 

À Terra Prometida. 

Vinde, Jesus, 

Pastor das águas vivas 

Cantamos vossa vinda gloriosa. 

 

Rochedo Novo, 

Donde dimana a vida como um rio 

Vós nos viestes saciar a sede, 

Abrindo o coração. 

Vinde, Jesus, 

Divina Fonte clara 

Cantamos vossa vinda gloriosa. 

 

 
Ant. 2 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 

 

Salmo 63 
 

1. Ó Deus, Tu és o meu Deus! Anseio por ti! 

    A minha alma tem sede de ti; 

    Todo o meu ser anela por ti, 

    como terra árida, exausta e sem água. 

 

2. Quero contemplar-te no santuário, 

     para ver o teu poder e a tua glória. 

 

3. O teu amor vale mais do que a vida; 

    por isso, os meus lábios te hão-de louvar. 

 

4. Quero bendizer-te toda a minha vida 

     e em teu louvor levantar as minhas mãos. 

 

5. A minha alma será saciada com deliciosos   

manjares, com vozes de júbilo te louvarei. 

 

6. Lembro-me de ti no meu leito, 

    penso em ti, se fico acordado, 

    porque Tu és o meu auxílio, 

    e à sombra das tuas asas eu exulto. 

 

7. A minha alma está unida a ti, 

    a tua mão direita me sustenta. 
 

 

 

Leitura do Evangelho de São Mateus  

(Mt 5, 13-16) 

 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: «Vós sois o sal da terra. Ora, se o 

sal se corromper, com que se há-de salgar? 

Não serve para mais nada, senão para ser 

lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós 

sois a luz do mundo. Não se pode esconder 

uma cidade situada sobre um monte; nem se 

acende a candeia para a colocar debaixo 

do alqueire, mas sim em cima do 

candelabro, e assim alumia a todos os que 

estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante 

dos homens, de modo que, vendo as vossas 

boas obras, glorifiquem o vosso Pai, que está 

no Céu.» 

 

 

 

 

Silêncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditação 
 

A gratidão é aquilo que permite que haja 

encontros. Nós sabemos que cada um de 

nós é fruto dos encontros que teve. E há 

encontros que nos marcaram, que abriram 

portas no nosso coração, que nos tornaram 

maiores do que nós somos, que nos 

explicaram o mundo de outra forma.  

 

Só há grandes encontros quando há 

gratidão por aquilo que o outro é. E 

precisamos aprender a ganhar consciência, 

a agradecer aquilo que o outro é, a 

agradecer a sua presença, agradecer o seu 

esforço, agradecer o estar aqui, o estar ao 

meu lado, agradecer a abertura do seu 

coração. Porque essa gratidão é a garantia 

de um encontro em Deus, de um encontro 

maior, de um encontro em que eu sou 

sensível àquilo que de maravilhoso pode 

acontecer na troca, pode acontecer na 

relação. Se eu me deixo ficar no piloto 

automático nos contactos mecânicos, perco 

o espanto, perco a abertura de olhos para 

aquilo que o outro é. É como se fizéssemos 

parte da mobília da casa uns dos outros e 

verdadeiramente já não nos víssemos. 

 

Esta gratidão e a manifestação da nossa 

gratidão é fundamental, porque coloca-nos 

no lugar certo da vida. Temos que transferir 

esta gratidão e este louvor das nossas 

relações interpessoais para a nossa relação 

com Deus. Precisamos que a nossa oração 

se torne de facto uma oração de louvor, de 

louvor. Em vez de ser apenas uma oração de 

súplica, em vez de ser apenas uma oração 

de intercessão, ser uma oração de louvor, 

uma oração de gratidão. Louvor por aquilo 

de belo, de bom, de maravilhoso que Deus 

é, Deus faz, Deus cria na história. A grande 

oração de Maria, o seu Magnificat, não é 

outra coisa se não um canto de louvor. A 

minha alma cresce para louvar o Senhor 

porque Ele fez tanto, Ele é tanto no mundo. 
 


