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ACENDER O CÍRIO…  

ORAÇÃO  

  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 – Que Deus, o Pai da Luz, esteja sempre connosco, dirija os nossos passos 

e derrame as suas bênçãos sobre toda a nossa vida.” (GS/10/I/78/A) “com a graça 

crescerá a nossa fé em Deus, a confiança na sua misericórdia, o amor que todos os 

dias se tornará mais ardente.” (GS/11/III/78/A) 

 

INTRODUÇÃO 

A vida daquele que confia em Deus e n’Ele coloca a sua esperança é 

como um arbusto plantado à beira da água, que pode mergulhar as suas 

raízes bem fundas e encontra vida em plenitude. Uma vida de segurança, 

solidez, paz, fecundidade – a vida e a vida em abundância. 

“Integramos as nossas vidas, centrando-as em Cristo  

cujo amor em nós é fonte da nossa fé e zelo. 

Confiando no Espírito,  

comprometemo-nos a apoiar-nos mutuamente  

na nossa consagração para a missão. (Const § 9) 

 

 

 

Ir. Margarida N., 
rscm 
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CÂNTICO: 

Confio em Ti, Senhor, Confio em Ti, Confio em Ti  

  Autor: Maria do Céu Quinteiro, RSCM 

 

Diz-nos o Pe Gailhac: 

 

“É verdade que o Coração de Maria é o tesouro de graças e Jesus Cristo confiou-lhas para 

as distribuir por nós, mas o Coração de Jesus é o seu princípio.” (GS/21/V86B) 

 

“Quando Deus está connosco de que é que não somos capazes? 

Nada é impossível a quem possui a Deus.” (GS/29/VIII/79/C) 

 

“Tenha confiança. Jesus, que começou a Obra, há de fortalecê-la e consolidá-la.” 
(GS/8/II/83/A) 

 

“Deus seja bendito pela simplicidade com que me mostra o seu interior. Deus ama tanto a 

simplicidade! O Espírito Santo disse: quem caminha na simplicidade, caminha na 

confiança.” (GS/12/X/77/E) 

 

CÂNTICO 

Confio em Ti, Senhor, Confio em Ti, Confio em Ti  

 

“Nada tenho a temer, porque Deus me ama e Ele me conduzirá.” (GS/2/XII/76/A) 

“Seja toda de Deus. Ponha toda a confiança nele. Dê-lhe o coração e tudo correrá bem.” 
(GS/24/V/77/A) 

“Dirija-se a Maria, peça-lhe que a acompanhe junto de Jesus. Ela o fará com alegria. Ela a 

oferecerá a este admirável Salvador. Com um olhar ela lhe dirá tudo aquilo de que tem 

necessidade para a sua obra. E Jesus, que não sabe recusar nada à sua Mãe, 

sensibilizado pela sua humildade e confiança em Maria, nada lhe recusará, mas dar-

lhe-á tudo o que necessita para amar a Deus e fazê-lo amar, glorificá-lo e fazer glorificar. “ 
(GS18 /IX/79) 

CÂNTICO: 

Confio em Ti, Senhor, Confio em Ti, Confio em Ti  

 



- 3 - 

EVANGELHO 

Mateus 14, 22-33 

 

Logo a seguir, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes para irem 

à frente, para a outra margem do lago, enquanto se despedia da multidão. Depois subiu 

sozinho ao monte para orar. Quando anoiteceu, ainda lá estava sozinho. Entretanto, a 

embarcação estava já bastante longe da terra e ia sendo batida pelas ondas, porque o 

vento era contrário.  

De madrugada, Jesus foi então ter com os discípulos caminhando por cima da 

água. Quando eles o viram a caminhar por cima da água, ficaram assustados dizendo que 

era um fantasma. E gritaram cheios de medo. Mas Jesus imediatamente os tranquilizou: 

«Coragem! Sou eu. Não tenham medo!»  

Pedro então disse: «Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água.» 

Jesus acedeu: «Vem!» Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima da água 

em direção a Jesus. Mas, quando viu que o vento era muito forte, teve medo, começou a 

afundar-se e gritou: «Salva-me, Senhor!» Jesus estendeu logo a mão e segurou-o: 

«Homem de pouca fé, porque duvidaste?» E quando eles subiram para o barco o vento 

parou. Os que estavam na embarcação inclinaram-se diante de Jesus e exclamaram: «Tu 

és verdadeiramente o Filho de Deus!» 

 

CÂNTICO – CONFIAREI  

Autor: Pe. Nuno Tovar de Lemos 

O Senhor é meu pastor, 

sei que nada temerei. 

Ele guia o meu andar, 

sem medo avançarei. (2x) 

1. Confiarei nessa voz que não se impõe, 

mas que eu ouço bem cá dentro no silêncio a segredar. 

Confiarei, ainda que mil outras vozes 

corram muito mais velozes, para me fazer parar. 

E avançarei, avançarei no meu caminho. 

Agora eu sei que tu comigo vens também. 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei. 
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PRECES 

Senhor, tu és a nossa esperança, em ti pomos a nossa confiança, bendito sejas. O teu 

espírito é como a água que torna verdejante a erva e faz crescer a árvore, ele nos irriga 

com a tua vida e nos faz produzir os frutos que tu esperas. Confiamos-te os nossos irmãos 

e irmãs cuja fé secou. Não permitas que os nossos corações se afastem de ti. 

 

Deus de vida, nós proclamamos que Jesus Cristo, teu filho, ressuscitou de entre os 

mortos, para ser entre os mortos o primeiro ressuscitado; damos-te graças pela firme 

esperança que nos dás, de ressuscitar contigo. Confiamos-te todos os nossos irmãos que 

duvidam da vida e ignoram ainda a luz da ressurreição em Jesus”. 

 

Pai dos pobres, Deus de misericórdia, bendito sejas pela esperança que revelas aos 

pobres, aos pequenos e a todos os feridos da vida, aqueles que a sociedade despreza e 

negligencia. Ofereces-lhes a felicidade do teu reino. Tantos companheiros à nossa volta 

andam à procura da felicidade e não sabemos como os ajudar. Ilumina-os com o teu 

Espírito. 
www.dehonianos.org 

 

 

 

CONFIAR…  

À semelhança dos discípulos, as Irmãs do Sagrado Coração de 

Maria, perante o cansaço e os ventos contrários, também 

experimentaram o medo, mas confiando em Deus, colocando 

n’Ele a sua esperança foram e são como o arbusto plantado à 

beira da água, que mergulha as suas raízes bem fundas e, 

assim, ao longo da sua história, tornaram-se dom de vida plena. 

Também à semelhança de Maria, que é a inspiração e modelo 

para as Irmãs e para a comunidade Cristã progredirem na 

confiança profunda e incondicional em Deus. 

 

 

 

 

 

Ir. Teresa Bock 
rscm. 
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Reflexão orante  

Vinte e um séculos depois do nascimento de Jesus, que é feito da sua proposta? Ela 

mudou alguma coisa no nosso mundo?  

 

Às vezes, contemplando o mundo que nos rodeia, somos tentados a crer que a proposta de 

Jesus falhou; mas talvez seja mais correto colocar a questão nestes termos: nós, 

testemunhas de Jesus, teremos conseguido CONFIAR com suficiente convicção e 

radicalidade, temos testemunhado esse projeto, de forma que ele tivesse um impacto 

real na história da humanidade? 

 

Quais são as referências fundamentais à volta das quais se constrói a nossa vida? Onde 

está a nossa segurança e a nossa esperança? Em Deus que se compromete connosco e 

encontra mil formas de demonstrar, dia a dia, a sua fidelidade? 

 

PAI NOSSO… 

 

 

ORAÇÃO 

 

TODAS/OS  –  

Que Deus esteja com todos/as, 

que Ele reine em cada um/a e o/a ajude nas dificuldades. 

A Virgem Imaculada os/as protegerá junto do seu filho 

e lhes obterá todas as graças e consolações necessárias 

para fazer prosperar a obra que lhes foi confiada.  
(Cf. GS 8 /IV/78/B) 

 

 

 

CÂNTICO - CONFIAREI 

O Senhor é meu pastor, 

sei que nada temerei. 

Ele guia o meu andar, 

sem medo avançarei. (2x)  

 

 

2. Confiarei na Tua mão que não me prende, 
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mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer. 

Confiarei, ainda que o dia escureça 

não há mal que me aconteça, se conTigo eu estiver. 

 

 

E avançarei, avançarei no meu caminho. 

Agora eu sei que tu comigo vens também. 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei. 

 

Refrão 

 

 

3. Confiarei, por verdes prados me levas, 

e em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar. 

Confiarei, a frescura das Tuas fontes 

deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar. 

 

E avançarei, avançarei no meu caminho. 

Agora eu sei que tu comigo vens também. 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei. 

Refrão 

 

 

GLÓRIA AO PAI E AO FILHO E AO ESPÍRITO SANTO… 

 

 

 

 

 

 


