
maior e mais profundo. Este é o silêncio do amor, a 
tranquilidade da adoração e contemplação – o tipo de 
tranquilidade que é tão eloquente e quando acontece 
entre duas pessoas que se amam. 
 

Desmond Tutu in “Deus tem um sonho – uma visão de 

esperança para o nosso tempo” 
 

 

 

Cântico 
 

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas Deus ibi est. 
 
(Onde há caridade e amor, Deus aí está.) 
 
 

 

Preces 

Invoquemos a Cristo, luz do mundo e alegria de todo o 
ser vivo, cantando: 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

 

- Luz sem ocaso e Palavra Eterna do Pai, que viestes 
salvar a Humanidade, iluminai a Igreja com a luz da 
vossa verdade. 
 
- Deus de misericórdia, dirigi os nossos passos pelos 
caminhos da santidade, para pensarmos sempre o que 
é verdadeiro, justo e digno de ser amado. 
 
- Vós, que nos chamastes em Cristo para uma missão 
profética, dai-nos a graça de anunciarmos fielmente as 
maravilhas do vosso poder. 
 
- Senhor, que quisestes que a inteligência do Homem 
investigasse os segredos da natureza, fazei que as 
ciências e as artes contribuam para vossa glória e para 
o bem-estar de toda a Humanidade. 
 
- Senhor da vida, abri as portas do vosso Reino a 
todos os nossos irmãos que adormeceram na 
esperança da ressurreição. 

Pai Nosso 

 

 

Oração 

 
Deus eterno e omnipotente, para quem nada existe de 
tenebroso e obscuro, fazei brilhar sobre nós a 
claridade da vossa luz para que, guardando os vossos 
mandamentos, andemos generosamente nos 
caminhos da vida. 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”:  
3.fevereiro.2022 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 

               

Encontro em Ti 
               13.janeiro.2022 

        Igreja Matriz – Póvoa de Varzim 

   21h 
 

 

 

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. 

http://www.estradaclara.pt/
mailto:comunidade.estrada.clara@gmail.com
http://www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/


l 

Cântico 

 
Vem, Espírito de Deus,  
Vem sobre nós, sê a nossa luz 
Vem, Espírito de Deus,  
Consolador, Deus Emanuel. 
 
1. Dá-nos hoje um coração novo, 
 Capaz de amar. 
 
 
2. Dá-nos hoje uma vida nova,  
 Livre e plena. 
 
 
3. Dá-nos hoje a serenidade,  
 A paz que buscamos. 
 
 
4. Abre hoje nossos corações  
 A Tua verdade. 
 

 

 

 
Ant. 2 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 
 

Salmo 89 

 

 

1. Hei-de cantar para sempre o amor do Senhor; 
   a todas as gerações anunciarei a sua fidelidade. 
   Proclamarei que o teu amor é para sempre, 
   e que a tua fidelidade é eterna como o céu. 
 
 
2. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor, 
    e a assembleia dos santos, a tua fidelidade. 

 
 
3. Quem, nos céus, poderá comparar-se ao Senhor? 
    Quem, entre os deuses, se lhe poderá igualar? 
    Ó Senhor, Deus do universo, quem é como Tu? 
    Estás rodeado de firmeza e fidelidade. 

 
4. A retidão e a justiça são a base do teu trono; 
    o amor e a fidelidade caminham à tua frente. 
 
 
5. Feliz da nação que sabe louvar-te, Senhor, 
    que sabe caminhar na luz do teu rosto. 
    Em teu nome rejubila a toda a hora 
    e se gloria com a tua justiça. 
 
 
6. Tu és a nossa honra e a nossa força; 
    com o teu favor alcançaremos a vitória. 
 
 
7. O nosso escudo é o Senhor; 
    o nosso rei é o Santo de Israel! 
 
 
 

 

Leitura do Livro dos Provérbios 

(Pr 2, 1-9) 

 

Meu filho, se receberes as minhas palavras e 
guardares cuidadosamente os meus mandamentos, 
prestando o teu ouvido à sabedoria, e inclinando o teu 
coração ao entendimento; se invocares a inteligência e 
fizeres apelo ao entendimento, se a buscares como se 
procura a prata e a pesquisares como um tesouro 
escondido, então, compreenderás o temor do Senhor e 
chegarás ao conhecimento de Deus. Porque o Senhor 
é quem dá a sabedoria e da sua boca procedem o 
saber e o entendimento. Ele é um escudo para os que 
procedem honestamente. Protege os caminhos dos 
justos e dirige os passos dos seus fiéis. Então, 
compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e 
todos os caminhos que conduzem ao bem. 
 

 

 

Silêncio 

 

 

 

Meditação 
 

 
Querido filho de Deus, todos nós devemos ser 
contemplativos. Geralmente, assumimos que isso é 
reservado a alguma vida monástica, vivida por 
pessoas especiais que foram chamadas por Deus. 
Mas a verdade é que cada um de nós deve ter esse 
espaço interior onde podemos ouvir a voz de Deus. 
Deus está disponível para todos nós. Deus diz, “Fica 
tranquilo, sabendo que eu sou Deus.” Cada um de nós 
deseja e necessita de se dar a si mesmo espaço para 
o silêncio. E então veremos com os olhos de Deus. 
 
 
Uma das imagens que tenho da vida espiritual é a de 
nos sentarmos diante de uma fogueira num dia frio. 
Não temos de fazer seja o que for. Só temos de nos 
sentar diante da fogueira e depois, gradualmente, as 
qualidades do fogo são transferidas para nós. 
Começamos a sentir o calor. Tornamo-nos os atributos 
do fogo. É o mesmo que acontece connosco e com 
Deus. Quando estamos na presença de Deus, as 
qualidades de Deus são transferidas para nós. 
Devemos aprender a ser recetivos, a estar na 
presença de Deus, disponíveis, deixando que Deus 
seja Deus, dentro e através de nós. 
 
 
Eu estou profundamente agradecido por esses 
momentos, quando me sento na presença d’Aquele 
que é dócil e compassivo, tentando partilhar tudo isso 
ou que me seja dada alguma dessa divina serenidade. 
Muitas vezes perguntam-me qual a origem da minha 
alegria e eu posso dizer que ela provém da minha vida 
espiritual, especificamente desses momentos de 
tranquilidade. Eles são uma parte indispensável do 
meu dia, independentemente do que eu tiver de 
enfrentar. 
 
 
Além da oração e da meditação, não conheço outra 
maneira de cultivar uma relação verdadeira e 
profundamente pessoal com Deus, com cuja presença 
nos queremos regalar, caindo num silêncio ainda  


