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Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.  
 
Ant. 1 Cantarei ao Sehor enquanto viver 
           Louvarei o meu Deus enquanto existir 
           Nele encontro a minha alegria 
           Nele encontro a minha alegria. 
 

Salmo 121 
 
Levanto os olhos para os montes:                                                     
    de onde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor  
    que fez o céu e a terra. 
Ele não deixará que vacilem os teus pés;  
    aquele que te guarda, não dormirá. 
Pois não há-de dormir nem dormitar,  
    aquele que guarda Israel. 
O Senhor é quem te guarda e está a teu lado.  
    Ele é a tua proteção. 
O Sol não te fará mal durante o dia,  
    nem a Lua, durante a noite. 
O Senhor protege-te de todo o mal  
    e vela pela tua vida. 
O Senhor protege-te nas tuas idas e vindas,  
    agora e para sempre. 

Cântico 
 
Jesus, meu Senhor 
És a luz que dá vida. 
Em mim, jamais se apagará. 
 
1. Ficaste p’ra me salvar 
    Agora estás em mim 
    Jamais deixarei a Tua luz. 
     
2. Estendo as minhas mãos 
    À força da tua luz 
    Minha voz só canta para Ti. 
 
3. Um dia hei-de amar 
    Como Tu me ensinaste 
    Dá-me agora essa força divina. 

 

 
Ant. 2 Misericordias Domini,  
           in aeternum cantabo 

 
 

 

 

     (Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 57 

 

1. Tem compaixão de mim, ó Deus, tem compaixão, 
    porque em ti me refugio 
    e me abrigo à sombra das tuas asas, 
    até que passe o perigo. 
 
 
2. Clamo ao Deus Altíssimo, 
    ao Deus que faz tudo por mim. 

 
 
3. Que Ele me envie do céu a sua ajuda 
    e me salve dos que procuram destruir-me; 
    que Ele envie do céu o seu amor e fidelidade. 

 
 
4. Ó Deus, revela nas alturas a tua grandeza, 
    e, sobre toda a terra, a tua glória. 
 

 
5. O meu coração está firme, ó Deus, 
    o meu coração está firme;  
    quero cantar e salmodiar. 
 
 
6. Ó minha alma, desperta! Despertai, lira e cítara! 
    Quero despertar a aurora! 
    Hei-de louvar-te, Senhor, entre os povos, 
    hei-de cantar-te salmos entre as nações. 
 
 
7. O teu amor é tão grande que chega aos céus 
    e até às nuvens se estende a tua fidelidade. 
    Ó Deus, revela nas alturas a tua grandeza, 
    e, sobre toda a terra, a tua glória. 
 
 

 

Leitura do Livro do Deuteronómio 

(Dt 4, 29-31) 

 

Buscarás o Senhor, teu Deus, e voltarás a 
encontrá-lo se o procurares com todo o teu coração e 
com toda a tua alma. No meio da tua angústia, quando 
tiveres sofrido estes infortúnios, com o correr do 
tempo, voltarás para o Senhor, teu Deus, e escutarás a 
sua voz. O Senhor, teu Deus, é um Deus 
misericordioso, não te abandonará e não se esquecerá 
da aliança que jurou aos teus pais. 

  
 

 

Silêncio 

 

 

Meditação 
 

A vida não é indiferença. A vida é movimento, busca, 
construção. Como posso eu ajudar? O que posso eu 
fazer? Enquanto cristã, o que me move e comove ao 
viver este momento mundial? Eu encontro parte da 
minha ação também na oração, no silêncio que me 
leva à reflexão, na comunhão de energia e positividade 
com quem sofre e com quem precisa de sentir 



conforto. Perante este ambiente de agressão e 
violência, podemos e devemos unir os nossos 
pensamentos, a nossa energia, as nossas forças para 
que aqueles que efetivamente têm poder de decisão e 
ação possam sentir esta onda de amor, positividade, 
confiança. É o nosso contributo enquanto parte desta 
humanidade cristã. Estar em oração é estarmos em 
partilha de espírito. É procurarmos a força, a energia, a 
presença de um Deus que é Amor e que dá tanta 
liberdade ao Homem ao ponto de ele poder escolher 
livremente a morte. Estar em oração é estarmos em 
união para que dessa união  todo o universo sinta que 
só a paz vale a pena. E aqui, como tantas vezes se 
diz, a fé salva-nos na medida em que nos faz acreditar 
que há sempre futuro, há sempre esperança, há 
sempre um sempre que nos salva. Só nesta confiança 
– que se vai trabalhando dia a dia, que avança, mas 
tantas vezes também recua – seremos artesãos de 
paz. Seremos luz para os que estão ao nosso lado. 
Seremos paz nos nossos contextos sociais. 
 
Como posso fazer mais? Como posso ser mais? Estar 
em oração não nos dá as respostas que o mundo quer 
ouvir. Mas estarmos em oração uns com os outros 
também nos ajuda a serenarmos os nossos corações, 
a encontrarmos força para seguirmos em tranquilidade, 
a darmos razões das nossas esperanças. O desespero 
não deve ser a marca de um cristão. Quem acredita na 
Vida, não pode morrer em vida, não pode deixar que o 
medo seja superior à força interior que Deus deposita 
em cada um de nós. Aqueles que sofrem precisam da 
nossa esperança, precisam do nosso testemunho, 
precisam de acreditar que há mais vida, mais amor, 
mais certeza. Que há mais. Sempre mais. E, acima de 
tudo e apesar de tudo, estarmos juntos em oração é 
agradecer sempre o dom da nossa vida, o estarmos 
vivos aqui e agora, o podermos cantar, sentir e 
vivermos juntos este amor de Deus. 
 
Deixemos a ingratidão de lado. Eliminemos a 
indiferença dos nossos dias. Escolhamos ser sempre 
pessoas agradecidas, de coração aberto e olhar 
disponível para o bem comum e para a beleza. Que 
não seja necessário o impacto de uma guerra, a 
chegada de uma doença, a presença de uma morte ou  

a ausência de um presente para nos apercebermos 
que, afinal, somos felizes (já somos felizes!) com muito 
pouco. E que esse muito pouco é sempre tanto. E é 
tudo. Aproveitemos cada dia que nos é dado para 
vivermos verdadeiramente e genuinamente. Que 
nenhum dia nos encontre por viver. Que nenhum 
momento nos apanhe distraídos ou desinteressados. 
Não nos detenhamos nos obstáculos ou nos limites 
que nos impomos tantas vezes. Não nos deixemos 
vencer pelas desculpas banais da falta de tempo, de 
oportunidade, de horário. Ousemos viver. Por cada um 
de nós e pelos outros, particularmente por quem já não 
o pode fazer devido a tantas circunstâncias infelizes. 
Sejamos paz. Sejamos luz. Sejamos caminho. 

Ana Luísa Marafona, Comunidade Estrada Clara in 

“No primeiro dia…” (reflexão de março de 2022) 

estradaclara.pt 

 

Cântico 
 

De noite iremos em busca 
da fonte de água viva. 
Só nos guia a nossa sede, só nos guia a nossa sede.  
 
 

Preces 

Oremos a Jesus Cristo, nossa luz e nossa esperança, 
cantando: 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

- Jesus Cristo, amigo dos Homens, ensina-nos a 
trabalhar generosamente para o progresso da 
civilização humana e a buscar em todas as coisas o 
vosso reino.  
 
- Jesus Cristo, que a tua Palavra seja a luz dos nossos 
caminhos para que, realizando sempre as obras da 
verdade, aumente cada vez mais o nosso amor 
fraterno. 
 
- Jesus Cristo, ajuda-nos a praticar o que é bom, o que 
é reto, o que é verdadeiro aos vossos olhos e a 
procurar sempre o vosso rosto nos nossos irmãos. 

- Jesus Cristo, abre as portas da bem-aventurança 
eterna a todos os que adormeceram na vossa paz e 
admiti-os na glória da imortalidade. 
 
- Jesus Cristo, confiamos-te todos aqueles que estão a 
atravessar as grandes provações da guerra e da 
violência na Ucrânia. Que o teu Espírito Santo toque 
os corações dos líderes dos povos, que todos os seres 
humanos reconheçam o amor de Deus e que 
possamos nós ser artesãos da paz onde tu nos envias. 
 
Pai Nosso 

 

 

Oração 

 
Senhor nosso Deus, ouvi as nossas preces e dirigi os 
nossos corações para que possamos viver sempre na 
vossa luz. 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) 
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