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Encontro em Ti 
              3.fevereiro.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 Ale, Aleluia, Ale, Aleluia,  
           Ale, Aleluia. Ale, 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. 

Cântico 
 
Louvai terra inteira, bendizei o Senhor. 
Aclamai o seu nome, cantai o seu louvor! 
 
1. Bendizei ó povos, o vosso Deus de Amor. 
 É Ele quem nos salva,  
 foi Ele quem nos libertou.  
 
 
2. Vinde, proclamai, as maravilhas que Ele fez. 
 Minha vida o bendiz, 
 por seu eterno amor.  
 
 
3. Aos povos narrarei o que Ele fez por mim 
      Bendito seja o Senhor 
      que escuta a minha oração. 
 
 

 

 
Ant. 2 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 

 

Salmo 33 

 

 
1. Exultai, ó justos, no Senhor. 
    Louvai-o, retos de coração. 
 
 
2. Louvai o Senhor com a cítara; 
    Cantai-lhe salmos com a harpa de dez cordas. 
 
 
3. Cantai-lhe um cântico novo. 
    Tocai com arte por entre aclamações. 
 
 
4. As palavras do Senhor são verdadeiras. 
    As suas obras nascem da fidelidade. 
 
5. O Senhor ama a retidão e a justiça. 

    A terra está cheia da sua bondade. 
 
 
6. A palavra do Senhor criou os céus. 
    O sopro da sua boca, todos os astros. 
 
 
7. A terra inteira tema o Senhor, 
    tremam diante dele os habitantes do mundo. 
    Porque Ele disse e tudo foi feito; 
    Ele ordenou e tudo foi criado. 
 
 
 

 

 

Leitura da Primeira Carta de João 

(1 Jo 3, 16-20) 

 
Foi com isto que ficámos a conhecer o 

amor: Jesus deu a sua vida por nós; assim também 

nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se 

alguém possuir bens deste mundo e, vendo o seu 

irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, 

como é que o amor de Deus pode permanecer nele? 

Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com 

a boca, mas com obras e com verdade. Por isto 

conheceremos que somos da verdade e, na sua 

presença, sentir-se-á tranquilo o nosso coração, 

mesmo quando o coração nos acuse; pois Deus é 

maior que o nosso coração e conhece tudo. 

 

 

 

 

 

Silêncio 
 

 

 

 



Meditação 
 
Que sejamos travessia e lugar sereno, em qualquer 

tipo de viagem, para a Paz. ⠀⠀ 

⠀⠀ 

Pelo caminho, que se abra a consciência do que nos 
impede de amar, e livres, amemos sem medida. 

⠀⠀ 

Olhemos o outro, para lá de todas as diferenças, 
ainda que nos custe cruzar a presença, como igual 
em dignidade. Olhemos Deus que nos ama também 

nos outros e nos espera sempre. ⠀ 

⠀ 

Possamos permitir que Deus entre no nosso 
caminho e assim crescer com Ele, que nos quer 
adultos numa fé pensada, maturada, interrogada. 

 ⠀⠀ 

Ajustemos o material à necessidade do que 
realmente precisamos na vida, sabendo que, num 
instante, damos conta de que apenas o abraço 

importa. ⠀⠀ 

⠀⠀ 

Possamos ter coração disponível para acolher, 
cabeça fresca para pensar o que acolhemos e mãos 

abertas para devolver em dádiva de bem comum.⠀ 

⠀⠀ 

Vivamos o humor em recordação da alegria como 
fonte de humanidade e a reverência como sinal de 

respeito, em especial por quem sofre. ⠀⠀ 

 
No meio da multidão, agradeçamos sermos apenas 
mais um. No silêncio do quarto, agradeçamos 
sermos únicos. No conforto de um abraço ou beijo, 
agradeçamos a possibilidade de partilhar afeto e de 
viver em amor connosco próprios e com os 

outros.⠀⠀ 

⠀ 
No serviço, sejamos generosos a pôr os dons a 
render, em colaboração com quem nos é confiado 
no caminho. Que possamos construir em amor e 

confiança.⠀⠀ 

Ganhemos tempo em leituras, conversas, encontros, 
silêncios, espetáculos que nos abram o ser a cuidar 
da humanidade e da nossa casa comum. 

 
Padre Paulo Duarte, sj 

 

 

 

Cântico 

 
Nada te turbe, nada te espante 
Quem a Deus tem, nada lhe falta. 
Nada te turbe, nada te espante 
Só Deus basta. 
 
 

 

Preces 
Aclamemos com alegria o nosso Eterno Pai, cuja 
misericórdia para com o seu povo é sem limites, 
cantando: 

 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

 
- Pai de toda a humanidade, conservai e aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade. 
 
- Vós que em Cristo renovastes o Homem, criado à 
vossa imagem, fazei-nos conformes, na santidade 
de vida, à imagem de vosso Filho. 
 
- Protegei, Senhor, os que no mundo se 
consagraram ao serviço dos seus irmãos e fazei que 
possam realizar o seu ideal com plena liberdade de 
espírito. 
 
- Vós que dais aos artistas o poder de exprimir os 
sinais da vossa beleza, fazei das suas obras uma 
mensagem de esperança e de alegria para o 
mundo. 

 

 

- 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, Luz verdadeira que 
iluminais todos os homens e lhes mostrais o 
caminho da vida, concedei-nos a abundância da 
vossa graça para prepararmos diante de Vós os 
caminhos da justiça e da paz. 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.março.2022 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 
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