
 

 

30 de novembro | 2020 

 

ORAÇÃO 

 

ACENDER O CÍRIO…  
 Vamos acender o Círio do Jubileu, sinal da presença  
  de Deus Pai que nos recria em cada tempo, 
  de Jesus Cristo que nos chama a lançar redes de Esperança, 
  do Espírito de LUZ que nos abre caminhos de futuro. 

 

CÂNTICO – Porque toda a vida vem de Ti (enquanto se acende o Círio)  

Letra e Música: John H. Keating 

  Porque toda a vida vem de Ti 
  Em Tua luz, vejo a luz 
  Porque toda a vida vem de Ti 
  E Tua luz, faz-me ver a luz 

 
Todas/os  –  Sigamos a Luz que nos ilumina!  
 Caminhemos enquanto há Luz…   Ven. P. Jean Gailhac 

(adaptado) 

 

INTRODUÇÃO 
 

Aquando da sua visita à recém formada comunidade das RSCM no Porto, a Madre 
Sainte Croix, 2ª superiora Geral do Instituto, escreveu ao Embaixador de França 
em Lisboa: 
  

Nos últimos quatro anos, as nossas queridas religiosas trabalham aqui na 
sombra e sem barulho. Vim visitá-las, e para mim, é uma imensa consolação 
testemunhar o sucesso já alcançado. Mas o seu trabalho está longe de estar 
concluído. As nossas religiosas também devem cuidar dos pobres. A respeitável 
Miss Hennessy entendeu isto e, na minha chegada, encontrei-a já com turmas 
de crianças pobres. Para isso, apelou à caridade de pessoas generosas, amigas 
do bem. 

Madre Sainte Croix, rscm 
Porto, junho de 1875 

 
Todas/os – Quanta atenção para cuidar os corações!   Ven. P. Jean Gailhac 

3 de setembro de 1880 
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EVANGELHO – Lucas 10, 29-37 
29 O doutor da Lei perguntou a Jesus: «E quem é o meu próximo?» 
30Tomando a palavra, Jesus respondeu: 
 

«Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos 
salteadores que, depois de o despojarem e encherem de pancadas, o 
abandonaram, deixando-o meio morto. 31Por coincidência, descia por 
aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. 32Do mesmo 
modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou 
adiante. 
 

33Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé 
dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. 34Aproximou-
se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, 
colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para 
uma estalagem e cuidou dele. 35No dia seguinte, tirando 
dois denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: 'Trata 
bem dele e, o que gastares a mais, pagar-to-ei quando 
voltar.' 36Qual destes três te parece ter sido o próximo 
daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores?» 
 

37Respondeu: «O que usou de misericórdia para com ele.» Jesus retorquiu: 
«Vai e faz tu também o mesmo.» 
 

CÂNTICO – ONDE DEUS TE LEVAR... Letra e Música : Simplus (Maria Durão e Luís Roquete) 
 

Podes achar que não tens 
P'ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui 
Neste mundo tão grande e frio 
Mas há qualquer coisa em ti 
Que te faz querer: 
 Querer ser alguém…  
 Querer ser alguém... 

E a Vida não vai parar 
Vai como vento 
Tens tudo a dar 
Não percas tempo 
 Podes saber que vais chegar 
 Onde Deus te levar 
 

Mas pode ser tão difícil 
De acreditar em Deus assim 
Será que Deus se vai lembrar 
De me ajudar, será que sim? 
Mas há qualquer coisa em mim 
Que me faz querer:  
 Acreditar…  
 Acreditar… 
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CUIDAR…  
À semelhança de Jesus – o Bom Samaritano – as Irmãs do Sagrado Coração de 

Maria CUIDAM de todos os que lhe são confiados. 

 

E eu? Estou disposta/o a CUIDAR, com carinho e dedicação, de todos 

aqueles e aquelas que me rodeiam ou que me são confiados? 
 

Quais as situações do Mundo de hoje que precisam do meu e do nosso 

CUIDADO? Como tenho cuidado da “Casa Comum”? 
 

Estou comprometida/o com algum projeto de solidariedade? 

Qual/Quais? 

 

SILÊNCIO… INTERIORIZAÇÃO… ECOS… 

 

PAI NOSSO… 

 

BÊNÇÃO 
Todas/os   –  Que tudo seja novo em nós: 
 o coração, a voz, as ações,  
 que tudo em nós tome a forma de Jesus Cristo.  
 Sim, sejamos Jesus Cristo.  
 É para isso que Ele vem. 
 Amen. 

Ven. P. Jean Gailhac 
Sem data, 1873 

 

GLÓRIA AO PAI, E AO FILHO, E AO ESPÍRITO SANTO… 
 
 
 

 


