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Encontro em Ti 
                  7.julho.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 
 
Eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo 
Dar-te-ei um coração e um espírito novo. 

 
1. Eu sou aquele que liberta, eu te purifico 
 Dou-te o Meu amor, te digo: Eis-me aqui. 
 
 
2. As tuas trevas acabaram, eu te ilumino 
 Dou-te o meu vigor, sacio teu deserto. 

 
 
 
 
 
 
Ant. 2 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia 
 

 

 

 

Salmo 98 

 

 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo 
        Porque ele fez maravilhas! 
    A sua mão direita e o seu santo braço 
        lhe deram a vitória. 
 
 
2. O Senhor anunciou a sua vitória, 
        revelou aos povos a sua justiça. 
    Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade 
        Em favor da casa de Israel. 
 
 
3. Todos os confins da terra presenciaram 
        o triunfo libertador do nosso Deus. 
 
 
4. Aclamai o Senhor, terra inteira, 
        exultai de alegria e cantai. 
 
 

5. Cantai hinos ao Senhor, ao som da harpa, 
        ao som da harpa e da lira, 
    ao som de cornetins e trombetas 
        aclamai o nosso rei e Senhor. 
 
 
6. Ressoe o mar e tudo o que ele contém, 
        o mundo inteiro e os que nele habitam. 
 
 
7. Batam palmas os rios e as montanhas, em coro, 
gritem de alegria diante do Senhor, que vem julgar a 
terra. 
 
 

 
Leitura do Evangelho segundo São João 

(Jo 15, 9-11) 

 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Assim como o Pai me tem amor, assim 
Eu vos amo a vós. Permanecei no meu amor. Se 
guardardes os meus mandamentos, permanecereis 
no meu amor, assim como Eu, que tenho guardado 
os mandamentos do meu Pai, também permaneço 
no seu amor. Manifestei-vos estas coisas, para que 
esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria 
seja completa.” 
 
 

 

 

Silêncio 

 

Meditação 

 

Deus chama pelo nosso nome. E Ele conhece mais 
do que o nosso nome. Ele conhece os nossos 
pensamentos, desejos, vontades, medos, alegrias. 
Ele conhece tudo em nós. Ter um nome significa 
que somos chamados, que há uma vocação à qual 
respondemos. E dentro das nossas possibilidades, 
da nossa originalidade, dos nossos limites e 



competências, somos chamados por Deus a 
concretizar essa mesma vocação, a dar um 
propósito e um significado à nossa existência. A 
sermos mais, a mostrarmos que somos filhos de um 
Deus que nos ama e que quer que escolhamos ser 
felizes. Sim, a escolha é nossa. Sempre nossa. Só 
nossa. Deus conhece-nos, sabe quem nós somos, 
mas criou-nos para a liberdade, para sermos nós a 
decidirmos o que queremos. Ele faz de nós seres de 
liberdade para que possamos escolher. Deus não 
nos impõe nada. Deus não nos obriga a nada. Deus 
não nos castiga nem se vingará de nós se não O 
quisermos escutar. Deus é amor. Deus é espera. 
Sou eu quem O escolhe. A dinâmica da nossa 
relação com Deus passa através da nossa história, 
dos nossos avanços e recuos, das nossas dúvidas e 
certezas, das nossas perguntas. Quando Deus nos 
chama para fazermos parte do seu projeto de amor, 
está a dar um significado novo ao nosso nome, ao 
nosso património existencial. Somos sempre 
chamados. É isso o que significa ter um nome. É ter 
dignidade, é ser um pedaço de infinito, é sermos 
únicos e sermos também imagem de Deus. 
Responder ao chamamento de Deus, nos dias de 
hoje, é assumir o nosso papel como filhos de Deus, 
é materializá-lo nas nossas escolhas diárias, é 
atualizar a sua mensagem de esperança e de amor 
nos nossos dias, é trazer para a minha rotina os 
gestos de Jesus, é abraçar a vida com coragem, é 
olhar quem me rodeia com compaixão, é escrever 
com as nossas atitudes os nossos novos 
evangelhos, é cantar eternos aleluias. E sabermos 
sempre que somos livres para construir o(s) 
sonho(s) que Deus tem para nós. 
 

De muitos modos, Deus continua a chamar por nós. 
De forma criativa, atual, amorosa, Deus não desiste 
de nós. Quer nos dar uma vida nova, com 
significado, liberta da biologia redutora de todos os 
seres vivos. E este chamamento que Deus nos faz é 
plenamente concretizável – assim o aceitemos que  
seja – em qualquer contexto da nossa vida familiar, 
social, profissional, cívica. Podemos ser essas 

testemunhas de Deus nos momentos mais simples e 
com os recursos mais acessíveis que possuímos. 
Para isso só precisamos de escutar com o nosso 
coração o nosso nome. Aquele nome que Deus nos 
chama. E, sem medo e sem reservas, usemos a 
nossa vida para que o sonho de Deus se concretize 
através de nós. São Tomás de Aquino dizia que 
“cada pessoa é uma expressão singular de Deus.” 
Assim, cada um de nós sinta esta graça e esta 
responsabilidade de sermos esta singularidade de 
Deus nas nossas vidas.  E assim seremos Luz. E 
assim seremos Paz. E assim seremos Páscoa! 
 

Ana Luísa Marafona, Comunidade Estrada Clara in 

“Chama-me pelo meu nome”, in estradaclara.pt 

 

 

Cântico 
 

Tu és o meu Deus 
Eu confio em ti. 
Tu és a minha alegria 
Ensina-me o caminho da vida. 
 

 

Preces 
Invoquemos a Deus, nossa Esperança e nossa Luz, 
cantando: 
 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 
- Senhor nosso Deus, que estabeleceste com o 
vosso povo uma aliança eterna, fazei que 
recordemos sempre as vossas maravilhas. 
 
- Dai-nos a graça de Vos amarmos sobre todas as 
coisas e de Vos glorificarmos com as nossas obras. 
 
- Ajudai-nos a procurar sempre o bem dos nossos 
irmãos e a estarmos atentos às suas necessidades. 
 
- 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 
Senhor, concedei que nos abandonemos em Vós, 
no silêncio e no amor. Vós que agis no mais íntimo 
de nós mesmos e que desejais para nós a claridade 
de uma esperança sempre luminosa. 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) 
 

Leve esta folhinha para casa e acompanhe as 

meditações diárias e também outros 

textos/atividades em: www.estradaclara.pt 
www.instagram.com/comunidade.estrada.clara/ 
 
Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matriz) 

Próximo Momento de Oração “Encontro em Ti”:  
4.agosto.2022 (5.ª f) às 21h na Igreja Matriz 
 

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

