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Encontro em Ti 
                  2.junho.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 
 
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 92 

 

1. É bom louvar-te, Senhor, 
        e cantar salmos ao teu nome, ó Altíssimo! 
 
 
2. É bom anunciar pela manhã os teus louvores, 
    e pela noite, a tua fidelidade, 
    ao som da lira e da cítara 
    e com as melodias da harpa. 
 
 
3. Tu me alegraste, Senhor,  
    com as tuas grandes obras; 
    exulto com a obra das tuas mãos. 

 
4. Senhor, como são magníficas as tuas obras 
     e profundos os teus desígnios! 
    O homem insensato não entende estas coisas 
     e o ignorante não as compreende. 
 
 
5. Tu, Senhor, és eternamente excelso. 
    Aumentaste a minha força, como a de um búfalo 
    e ungiste-me com um óleo novo. 

 
 
6. Os justos florescerão como a palmeira 
    e crescerão como os cedros do Líbano. 
    Plantados na casa do Senhor, 
    florescerão nos átrios do nosso Deus. 
 
 
7. O Senhor é justo: Ele é o meu rochedo. 
 

 
 
Leitura do Evangelho segundo São João 

(Jo 14, 23. 25-27) 

 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Se alguém me tem amor, há-de guardar 
a minha palavra; e o meu Pai o amará, e nós 
viremos a ele e nele faremos morada. (…) Fui-vos 
revelando estas coisas enquanto tenho permanecido 
convosco; mas o Paráclito, o Espírito Santo que o 
Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará 
tudo, e há-de recordar-vos tudo o que eu vos disse. 
Deixo-vos a paz; dou-vos a minha paz. Não é como 
a dá o mundo, que eu vo-la dou. Não se perturbe o 
vosso coração nem se acobarde.» 
 
 

 

 

Silêncio 

 



Meditação 
 

“Guardai o que é bom.” Gravar em nós a serenidade 
dos momentos simples. Guardar tudo em Deus 
significa, para nós crentes, entregar-lhe o que 
somos, o que experimentamos, o que vivemos. O 
que sentimos e também tudo o que não 
compreendemos. E não deixar a vida à mercê do 
medo, da angústia, do desânimo. Deixar que Deus 
habite em nós e nos preencha com o dom da 
gratidão, da simplicidade, da harmonia. Nos textos 
bíblicos, esta atitude de “guardar o que é bom” 
surge referenciada em diversas ocasiões 
significativas. Também Maria foi guardando no seu 
coração tudo o que observava em relação ao 
crescimento do seu filho (Lc 2,19). Pratiquemos, 
pois, este princípio, o de conservar o que é bom, o 
que edifica, o que nos eleva. Deixemo-nos levar 
pela bondade, pela beleza que existe. E há tanta! 
Tanta! Que os nossos olhos se abram a essa 
mesma beleza. Não nos fechemos ao belo. 
Cuidemos do nosso coração que é o nosso tesouro. 
Com o coração amamos, perdoamos, vivemos. Um 
coração cheio de dureza não é sensível à beleza, 
não se apercebe daqueles que estão à sua volta. É 
um coração vazio. É um coração que não partilha e 
que, assim, não se pode multiplicar. Devemos 
cultivar os bons sentimentos. Procurar experiências 
significativas. Os pais devem dar aos filhos tempo, 
abraços e risos. Contemplar a natureza, ouvir uma 
música, escutar o silêncio do fim do dia, ler um livro, 
conversar, partilhar vida. Tudo isto contribuiu para 
enchermos o nosso coração de bondade. Para 
sermos bondade. 
 
“Afastai-vos de toda a espécie de mal.” Não 
tenhamos medo de dizer não ao que nos faz mal, a 
tudo aquilo que obscurece o nosso entendimento. 
Rejeitemos imagens, ideias, percursos, opções que 
não nos fazem bem, que nos fazem ser menos do 
que a plenitude que cada um de nós, enquanto filho 
de Deus, deve assumir. Procuremos o bem. 
Procuremos as estrelas que há milhares de anos  

continuam a ser um presente para nós. Procuremos 
um abraço amigo naqueles que caminham ao nosso 
lado. Procuremos aquela canção que temos 
guardada no nosso coração. Procuremos este Deus 
que nos espera sempre de braços abertos. 

Guardemos tudo o que é bom. E assim seremos 
Luz. E assim seremos Páscoa. E assim seremos 
caminho. Aleluia! 
 

Ana Luísa Marafona, Comunidade Estrada Clara in 

“Guardar o que é bom” (reflexão de junho de 2022) 

estradaclara.pt 

 

 

Cântico 
 

Tu és fonte de vida. 
Tu és fogo, Tu és Amor. 
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. 
 

 

Preces 
Com os Apóstolos e com todos aqueles que 
esperam os dons do Espírito Santo, louvemos e 
invoquemos Deus, cantando: 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

 
- Deus de bondade, que disseste de Cristo: “Este é 
o meu filho muito amado, escutai-O”, fazei com que 
toda a humanidade ouça a sua voz. 
 
- Deus de amor, enviai o Espírito Santo aos 
corações dos vossos fiéis e fazei neles a vossa 
morada. 
 
- Deus de justiça, enviai o vosso Espírito para que 
dirija os acontecimentos deste mundo e renove a 
face da terra. 
 
- Deus da consolação, vós que conheceis o coração 
de cada homem e mulher, conduzi-nos sempre pelo 
caminho da verdade. 

 
- Deus da Luz, concedei a luz da imortalidade aos 
nossos irmãos que vivem em Vós. 
 
- Deus da Paz, 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 
Concedei-nos, Senhor, os dons do vosso Espírito 
Santo, para que Ele nos transforme interiormente e 
crie em nós um coração novo e ressuscitado. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo. Ámen. 

 

 
 

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”:  
7.julho.2022 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 
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