CÂNTICO FINAL [Hino da Jornadas Mundiais da Juventude – Cracóvia 2016]
Levantarei meu olhar aos montes
De onde o auxílio virá
Deus é a força de quem tem fé
Misericórdia Ele é!
Quando erramos Ele é por nós
Mostra‐nos o colo do Pai
Com o seu sangue libertador
Livra do mal e da dor!
Bem‐Aventurados os Misericordiosos
Porque eles alcançarão misericórdia!
Sem seu perdão quando eu cair
Quem me poderá levantar?
Se Deus perdoa quem somos nós
Para não perdoar?
O sangue de Cristo nos resgatou
Ele ressuscitou!
Grita para o mundo inteiro ouvir:
Jesus Cristo é o Senhor!
Bem‐Aventurados os Misericordiosos
Porque eles alcançarão misericórdia!
Deixa o teu medo e tem fé.
Um novo tempo virá.
Cristo está vivo: vivo entre nós!
E um dia ele voltará!

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
CÂNTICO INICIAL [Tu és fonte de vida]
Tu és fonte de vida,
Tu és fogo, Tu és amor
Vem Espírito Santo,
Vem Espírito Santo
RITOS INICIAIS
[ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]
DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS [Pr 4, 11‐27 – Os dois caminhos]
«Eu te instruo no caminho da sabedoria
e te encaminho pelas sendas da justiça.
Ao caminhares,
não serão inseguros os teus passos;
se correres, não tropeçarás.
Agarra‐te bem à disciplina, não a deixes;
guarda‐a, porque ela é a tua vida.
Não te metas pelas veredas dos ímpios,
não vás pelo caminho dos maus.
Evita‐o, não passes por ele,
desvia‐te e abandona‐o.
Eles não dormem, sem terem praticado o mal;
não podem conciliar o sono,
sem fazerem cair alguém.
Comem o pão da maldade
e bebem o vinho da violência.
Mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora,
que cresce até ao romper do dia.

O caminho dos ímpios é tenebroso,
eles não veem onde vão tropeçar.
Meu filho, escuta as minhas palavras,
inclina o teu ouvido aos meus conselhos.
Que eles não se afastem dos teus olhos;
conserva‐os no íntimo do teu coração,
porque são vida
para aqueles que os encontram,
saúde para todo o corpo.
Vela com todo o cuidado sobre o teu coração,
porque dele jorram as fontes da vida.
Preserva‐te da linguagem enganosa,
afasta de ti a maledicência.
Os teus olhos olhem sempre em frente
e a tua vista preceda os teus passos.
Aplana o trilho onde pões os pés,
e sejam firmes todos os teus caminhos!
Não te desvies
nem para a direita, nem para a esquerda
e afasta os teus pés do mal.»

ORAÇÃO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE
[ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]

CÂNTICO [Não quero ser]
Não quero ser, ouro nem prata
Não quero ser, bronze nem cristal
Quero ser barro nas Tuas mãos
Para que Tu Senhor me possas moldar

Molda‐me, como Tu queiras
Quero fazer a Tua vontade
Quero ser barro nas Tuas mãos
Para que Tu Senhor me possas moldar

CÂNTICO DE ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – TANTUM ERGO
[ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]
RITOS FINAIS
[ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]

SILÊNCIO [reflexão e adoração pessoal]
BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA a XXX JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
«O convite do Senhor a encontrá‐Lo é dirigido a cada um de vós, independentemente do lugar e
situação em que vos encontrardes. Basta tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de O
procurar dia a dia sem cessar.
Não há motivo para alguém poder pensar que este convite não lhe diz respeito. Todos somos
pecadores, necessitados de ser purificados pelo Senhor. Mas basta dar um pequeno passo em
direcção a Jesus para descobrir que Ele está sempre à nossa espera de braços abertos,
especialmente no sacramento da Reconciliação, ocasião privilegiada de encontro com a
misericórdia divina que purifica e recria os nossos corações.
Sim, queridos jovens, o Senhor quer encontrar‐nos, deixar‐Se «ver» por nós. «E como?»: poder‐me‐
íeis perguntar.
Também Santa Teresa de Ávila, nascida na Espanha precisamente há quinhentos anos, já de
pequenina dizia aos seus pais: «Quero ver a Deus». Depois descobriu o caminho da oração como
«uma relação íntima de amizade com Aquele por quem nos sentimos amados».
Por isso, pergunto‐vos: Vós rezais? Sabeis que tendes possibilidade de falar com Jesus, com o Pai,
com o Espírito Santo, como se fala com um amigo? E não um amigo qualquer, mas o vosso amigo
melhor e de maior confiança! Tentai fazê‐lo, com simplicidade.»

ACLAMAÇÃO
[ver guião de ritos de Adoração ao Santíssimo Sacramento]

CÂNTICO [Cantarei ao Senhor]
Cantarei ao Senhor enquanto viver
Louvarei o meu Deus enquanto existir
N'Ele encontro a minha alegria
N'Ele encontro a minha alegria
CÂNTICO A NOSSA SENHORA [Maravilhas]
Maravilhas fez em mim
Minh’alma canta de gozo
Pois em minha pequenez
Se detiveram seus olhos
E o Santo e Poderoso
Espera hoje por meu sim
Minha alma canta de gozo
Maravilhas fez em mim

CÂNTICO [Nada te turbe]
Nada te turbe, nada te espante
Quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te turbe, nada te espante,
Só Deus basta

SILÊNCIO
[reflexão e adoração pessoal]

Maravilhas fez em mim
Da alma brota o meu canto
O Senhor me amou
Como aos lírios do campo
E por seu Espírito Santo
Ele habita hoje em mim
Que não pare nunca este canto
Maravilhas fez em mim

