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Entrada

Guia-nos, Senhor, para a tenda da aliança
Faz-nos caminhar à Luz do Teu rosto.

Guia nossos passos para a montanha,
A montanha do Teu silêncio,
A montanha do Teu perdão,
O monte santo da nossa espera.

partitura

Kyrie

Senhor, misericórdia,
Aproxima-Te de nós,
Tu que foste enviado a salvar os nossos corações,
Senhor, misericórdia.
Kyrie eleison, eleison.

Cristo, misericórdia,
Vem a nós com o Teu coração,
Tua vida é Palavra que chama os débeis e pecadores,
Cristo, misericórdia.
Christe eleison, eleison.

Senhor, misericórdia,
Trazes luz e paz às nossas feridas,
Tu que estás à direita do Pai a interceder por nós,
Senhor, misericórdia.
Kyrie eleison, eleison.

partitura

DIA DA FAMÍLIA INACIANA
12.03.2022
Fátima

https://drive.google.com/file/d/1RVcl76yf0qxJkFMYs6IiPxh94F6NuQA1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m0Lom6kyN57IKbk6FLF4OUSzCTWfrZjI/view?usp=sharing
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1ª Leitura

Leitura do Livro do Génesis

Naqueles dias, Deus levou Abraão para fora de casa e disse-lhe: «Olha para o céu e conta as estrelas, se as 
puderes contar». E acrescentou: «Assim será a tua descendência». Abraão acreditou no Senhor, o que lhe foi 
atribuído como justiça. Disse-lhe Deus: «Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus, para te dar 
a posse desta terra». Abraão perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir?». O Senhor 
respondeu-lhe: «Toma uma vitela de três anos, uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, uma rola e um 
pombinho». Abraão foi buscar todos esses animais, cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra 
metade; mas não cortou as aves. Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abraão pô-los em fuga. Ao pôr 
do sol, apoderou-se de Abraão um sono profundo, enquanto o assaltava um grande e escuro terror. Quando o sol 
desapareceu e caíram as trevas, um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados. 
Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança, dizendo: «Aos teus descendentes darei esta terra, 
desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates». 

Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

Salmo

Refrão: O Senhor é minha luz e minha salvação

O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é protector da minha vida: 
de quem hei-de ter medo?

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica, 
tende compaixão de mim e atendei-me. 
Diz-me o coração: «Procurai a sua face». 
A vossa face, Senhor, eu procuro. 

Não escondais de mim o vosso rosto, 
nem afasteis com ira o vosso servo. 
Não me rejeiteis nem me abandoneis, 
meu Deus e meu Salvador. 

Espero vir a contemplar a bondade do Senhor 
na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte. 
Tem coragem e confia no Senhor. 

partitura

 (Gen 15, 5-12.17-18)

(Salmo 26 (27), 1.7-8.9abc.13-14 (R. 1a))

https://drive.google.com/file/d/128itX72ohzdlmtHUSdGZyYrLci18iFQr/view?usp=sharing
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2ª Leitura

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses

Irmãos: Sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles que procedem segundo o modelo que tendes em nós. 
Porque há muitos, de quem tenho falado várias vezes e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da 
cruz de Cristo. O fim deles é a perdição: têm por deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha e só apreciam as 
coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que 
transformará o nosso corpo miserável, para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que Ele tem de 
sujeitar a Si todo o universo. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e minha coroa, permanecei 
firmes no Senhor. 

Palavra do Senhor.
Graças a Deus.

(Filip 3, 17 – 4,1)

Aclamação do Evangelho

Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum
Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum.

partitura

Evangelho

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, alterou-se 
o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com Ele: eram 
Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. 
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens 
que estavam com Ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos 
aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Não sabia o que estava a dizer. 
Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao 
entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando 
a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram 
nada do que tinham visto. 

Palavra da salvação. 
Glória a Vós, Senhor.

(Lc 9, 28b-36)

https://drive.google.com/file/d/1jHIVoGpYID2oOWhbCnx5MMyVykKtETPV/view?usp=sharing
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Oração dos Fiéis

Voltemo-nos para o Pai e rezemos juntos pelas intenções desta comunidade, do mundo e da Igreja, dizendo:

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-te, Senhor, pela Igreja e pelos cristãos, em especial pelo Papa Francisco, para que nos ajudes a 
ter o olhar como o de Jesus, para melhor Te louvarmos, reverenciarmos e servirmos; oremos.

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-te pelo caminho sinodal que o Santo Padre tem proposto à Igreja, para que seja um caminho de 
conversão à escuta, como foi a conversão de Inácio; oremos

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-Te o dom da paz e o fim da guerra e das injustiças, em especial na Ucrânia, mas também em 
todos os países afectados por conflitos, fome e consequências das alterações climáticas, para que todos 
os homens vivam como irmãos, em harmonia com a criação, e para que aprendamos com Jesus a estar 
perto dos que mais sofrem; oremos

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-te pela família inaciana em todo o mundo e também por nós aqui reunidos, para que seguindo 
os passos de Santo Inácio e dos primeiros companheiros, nos empenhemos com o entusiasmo do Espírito 
Santo na colaboração com a missão de Jesus; oremos.

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-te pela Companhia de Jesus e por todas as congregações religiosas de espiritualidade inaciana, 
para que, fiéis ao seu carisma, possam ser cada vez mais sinal profético do Teu amor; oremos.

Senhor, converte o nosso olhar

Pedimos-Te por todos aqueles que procuram a Tua vontade para as suas vidas, para que não sejam surdos 
ao Teu chamamento nem cegos à Tua presença, mas cresçam em intimidade com Jesus pobre e humilde; 
oremos.

Senhor, converte o nosso olhar

Pai, que no monte da transfiguração nos mandaste escutar o Teu Filho, recebe as nossas orações e manda 
o Teu Espírito Santo para que possamos ver novas todas as coisas em Cristo. Ele, que é Deus convosco, na 
unidade do Espírito Santo.

Ámen
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Ofertório

Luz terna, suave
no meio da noite
Leva-me mais longe
Não tenho aqui morada permanente
Leva-me mais longe

Que importa se é tão longe para mim
A praia onde tenho de chegar
Se sobre mim levar constantemente
Pousada a clara luz do Teu olhar

Santo

Santo, Santo, Santo,
Senhor Deus do universo

O céu e a terra proclamam a Vossa Glória
Hossana nas alturas!
Hossana nas alturas!

Bendito O que vem em nome do Senhor
Hossana nas alturas!
Hossana nas alturas!

partitura

partitura

Cordeiro de Deus

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a Vossa paz, dai-nos a Vossa paz.

partitura

https://drive.google.com/file/d/11tZMXhF3mYXkrN_HFtF55W80Uof2xfvG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzHda-Y2DzbxEYm1T_0fOj0RlTufS4eK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh6hHmEZn7kSUmW9siwsV_tFNQcNQitH/view?usp=sharing
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Comunhão

Levanto os olhos para os montes, 
Donde virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor, 
Que fez o céu e a terra.

Não permitirá que vacilem os teus passos, 
não dormirá Aquele que te guarda. 
Não há de adormecer O que guarda Israel.

O Senhor é quem te guarda,
O Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.
O sol não te fará mal de dia
Nem a lua durante a noite.

O Senhor te defende do mal,
O Senhor vela pela tua vida.
Ele te protege quando vais, quando vens,
Agora e para sempre

Final

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.

partitura

partitura

Eu não vim para ser servido,
Eu vim para servir.
Dou-te a minha vida em cada dia por amor até ao fim.

partitura

https://drive.google.com/file/d/1ijEU38cn_G7V7pQxRfbXqQmjm4xFxsNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18lIWEQWLtdJkXUBvjmTNCvA_Cwbcb1xE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqOSMvPqn18zBHDlBF-7oVBsw3FRmXMT/view?usp=sharing

