
 

CELEBRAÇÃO RECONCILIAÇÃO 2021 
 

Introdução  

Viver este tempo de Oração pessoal e comunitária, tempo de mudança, de conversão. Tempo 

para acompanhar o Senhor até ao que será a sua Paixão, Morte e Ressurreição.  

 “Como mulheres de fé, sabemos que o Senhor se manifesta e se faz presente quando dois 

ou mais estão reunidos no seu nome. Contamos com a Sua presença, e com a força do seu 

Espirito empreenderemos esta tarefa de tecer juntas novas relações que nos falem mais do 

Evangelho, do carisma encarnado.” (da mensagem da Animadora Geral à IX A. Geral)  

 

ILUMINAÇÃO 
 

Pedir luz para ver a mina beleza e a beleza dos outros … a beleza do amor… 

MUSICA/CANÇÃO  

Senhor, ilumina a minha vida: https://www.youtube.com/watch?v=9zQJEQNtuqI 

Silêncio  

Leitura palautiana  

 “Que eu te receba, que te queira, que te ame, isto nada tem de excepcional, porque tu és 

infinitamente bela e amável; mas a dificuldade que tenho-a em que tu me queiras a mim.” (Esc. 

753,7) 

 “Duvido que saiba amar-te. 

- Tens razão em duvidar, porque enquanto estejas vivo, o Espirito não poderá possuir 

completamente o teu coração … Terás potência e possibilidade de me não amar. E o vazio 

do amor te inspirará dúvidas e receios de ti mesmo … 

 

-  Miserável condição humana! Posso deixar de te amar.” (Esc. 769,6) 

SILÊNCIO  / MUSICA SUAVE 

Lêr em silêncio e logo repetir em voz alta uma frase que tenha tocado a alma 

Salmo: “Na tua beleza” 

 

Adornaste cada canto 
Da nossa terra/lar 
Com uma palavra de beleza 
Que se renova cada dia. 
 

 

Nas tuas fantasias infinitas 
Ensaias os ritmos e as côres, 
Os perfumes e as silhuetas 
Com os que te  aproximas a nós, 
Em humilde sacramento 
Das belezas passageiras.  

 

Tu és amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=9zQJEQNtuqI


 

O amor cria o belo. 

Quando nasce num coração 

Brilha nos olhos, 

Acende as caras, 

Cada passo insinua uma dança, 

Adorna-se com telas e cantos, 

Musica e perfumes  

 

O teu amor é infinito 
Como a beleza inexplicável 
Que desborda do pincel, 
A palavra e a caricia.  

 

Nos seres sem aparência, 
O olho do amor 
Descobre uma beleza 
Incompreensível às câmaras  

Dos concursos oficiais. 

Como um corte de faca 

Sobre a pintura de um mestre, 

Ferimos a tua beleza 

Nos aglomerados urbanos, 

Nos corpos profanados 

Obrigados a venderem-se  

Nas fomes de grandes olhos 

Que derrubam crianças como ossos. 

 

Mas o teu amor crucificado 
Com o horror do sangue, 
Transfigura-os em luz 
De dignidade e de protesto, 
De dança e de profecia. 
 
Todos te perseguimos 
Quando queremos eternizar 
Em quadros, cerâmicas e pedras 
O instante belo 
Antes que se dissolva fugitivo. 

 

Todos te procuramos a ti, 
Deus escondido na intimidade 
Dos seres que iluminas, 
Para uma comunhão de eternidade 
Que alenta a nossa passagem pela terra.

 

CANÇÃO: Deus é fiel – ou a antífona: Oh Deus, restaura-nos, que brilhe o teu rosto e seremos 

salvos. 

JEJUM SOLIDÁRIO  

O jejum que Deus quer 

O jejum que Deus quer é este: 
Que soltes as cadeias injustas, 
Que desapertes as correias da opressão 
Que deixes livres os oprimidos,  
Que acabes com todas as opressões, 
Que partilhes o teu pão com o faminto, 
Que hospedes os pobres sem tecto, 
Que proporciones roupas ao nu, 
E que não ignores os teus semelhantes. 
Então, brilhará a tua luz como a aurora 
E as tuas feridas se curarão em seguida, 
O teu recto proceder caminhará diante de ti 
E seguir-te-á a glória do Senhor. 
Então invocarás o Senhor 
E Ele te responderá; pedirás auxilio 
E Ele te dirá: “Aqui estou” 

SILÊNCIO 



 

TECENDO VIDA, TECENDO RELAÇÕES … 

Ler todas juntas: Salmo para dar a vida 
 
Senhor, dá-me a valentía 
De arriscar a vida por ti, 
O gozo desbordante 
De me degastar ao teu serviço. 
Dá-me, Senhor, asas para voar 
E pés para caminhar 
Ao passo dos homens. 
Entrega, Senhor, 
Entrega para “dar a vida” 
Desde a vida, 
A de cada dia. 
Infunde-nos, Senhor, 
O desejo de nos dar-mos e de nos entregar-
mos.  

 
De deixar a vida 
Ao serviço dos mais débeis. 
Senhor, faz-nos construtores da tua vida, 
Anunciadores do teu reino, 
Ajuda-nos a pôr a nossa tenda 
No meio dos homens 
Para lhes levar o tesouro 
Do teu amor que salva. 
Faz-nos, Senhor, dóceis ao teu Espirito 
Para sermos conduzidos 
A dar a vida que brota 
Quando o grão morre na terra.  

 

SIGNO  

Escrever numa cruz de papel nomes de quem sinto que tenho d eme aproximar com o meu amor 

e ternura … depois, podem-se colar no altar ou num lugar visível enquanto se canta … termina-se 

cantando uma cântico que todos conheçam. 

Un grito se escucha en la inmensidad. 
La Iglesia reclama justicia y libertad. 
Sierva del pobre que no tiene pan. 
Iglesia que escucha y anuncia verdad. 
 
Iglesia que vive 
Es fiel y creíble. 
En Dios y en los hombres 
Mi amor aún existe (bis) 
 
Su cuerpo llagado reclama mi amor. 
Sanar sus heridas, esta es mi misión. 
Belleza infinita clama el corazón. 
Se da la armonía en la comunión. 
 
 
 
 
 
 
Um grito que se escuta na imensidão (bis) 

A Igreja reclama justiça e liberdade (bis) 
Serva do pobre que não tem pão (bis) 
Igreja que escuta e anuncia a verdade (bis) 
 
Igreja que vive 
É fiel e credível 
Em Deus e nos homens 
O Meu amor ainda existe (bis) 
 
O seu corpo chagado reclama o meu amor 
(bis) 
Curar as suas feridas, é esta a minha missão 
(bis) 
Beleza infinita clama o coração (bis) 
Dá-se a harmonia na comunhão (bis) 


