
CANTO INICIAL
Fé e Luz

INTRODUÇÃO E ASCENSÃO DA LÂMPADA
Guia
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos
Amém

Guia
O Senhor que guia os nossos corações,
O amor e a paciência de Cristo
estejam convosco
Todos
Ele está no meio de nós. 

REZEMOS COM O SALMO
Salmo 31

Em ti, Senhor, me refugio; 
nunca permitas que eu seja humilhado; 
livra-me pela tua justiça. 
Inclina os teus ouvidos para mim, 
vem livrar-me depressa! 
Sê minha rocha de refúgio, 
uma fortaleza poderosa para me salvar. 
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Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza; 
por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. 
Nas tuas mãos entrego o meu espírito; 
resgata-me, Senhor, Deus da verdade.
 
Exultarei com grande alegria por teu amor, 
pois viste a minha aflição 
e conheceste a angústia da minha alma. 
Mas eu confio em ti, Senhor, 
e digo: Tu és o meu Deus. 
O meu futuro está nas tuas mãos.

Como é grande a tua bondade, 
que reservaste para aqueles que te temem, 
e que, à vista dos homens, 
concedes àqueles que se refugiam em ti! 

Bendito seja o Senhor, 
pois mostrou o seu maravilhoso amor para 
comigo. 
Alarmado, eu disse: 
Fui excluído da tua presença! 
Contudo, ouviste as minhas súplicas 
quando clamei a ti por socorro.

Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos! 
O Senhor preserva os fiéis. 
Sejam fortes e corajosos, 
todos vocês que esperam no Senhor!

ESCUTA DO EVANGELHO
Do Evangelho segundo Lucas 
(10, 29-37)
Ele, porém, querendo justificar-se a si  
mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu 
próximo? E, respondendo Jesus, disse:  
Descia um homem de Jerusalém para Jericó, 
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o 
despojaram e, espancando-o, se retiraram, 
deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, 
descia pelo mesmo caminho certo sacerdote; 

Você
DE NÓS

PORQUE 

cuida



Para todas as pessoas com deficiências afetadas 
pelo Coronavírus
Te rogamus audi nos 

Rezemos pelas intenções do Santo Pai Francisco 
e pela Igreja no mundo
Te rogamus audi nos 

Pelos governantes
Te rogamus audi nos 

Pelos médicos, operadores sanitários e pesquisa-
dores científicos 
Te rogamus audi nos 

Pai nosso... 

Ave Maria ...

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito 

ORAÇÃO FINAL
Guia
Deus Pai todo-Poderoso,
que o teu socorro nos faça perseverar no bem
enquanto esperamos o Cristo teu Filho
quando ele vier e bater à porta
encontre-nos vigilantes na oração,
ativos na caridade fraterna
e exultando no louvor.
Ele é Deus, e vive e reina convosco
na unidade do Espírito Santo
por todos os séculos dos séculos
All
Amém

BÊNÇÃO

IMAGEM

A Parábola do Bom Samaritano
Tábua XII, Codex Purpureus Rossanensis (século VI)
Museo Diocesano Corigliano-Rossano (CS)

A cena è tomada do Evangelho de Lucas, mas com 
algumas variações. Na parte central está a figura 
de Cristo enquanto ajuda um homem ferido, com 
a assistência de um anjo que suporta uma taça de 
óleo e vinho para curar as feridas. A cena conserva 
um forte significado simbólico. O bom Samaritano 
é Jesus que vem para salvar a humanidade do 
pecado e para conduzi-la a Igreja, que está sempre 
preparada para acolher a humanidade. 

e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, 
também um levita, chegando àquele lugar 
e vendo-o, passou de largo. Mas um samari-
tano que ia de viagem chegou ao pé dele e, 
vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, 
aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplican-
do-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre a sua 
cavalgadura, levou-o para uma estalagem e 
cuidou dele; E, partindo ao outro dia, tirou 
dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e 
disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais 
gastares eu to pagarei, quando voltar. Qual, 
pois, destes três te parece que foi o próximo 
daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E 
ele disse: O que usou de misericórdia para 
com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da me-
sma maneira.

BREVE REFLEXÃO
prof. rosanna virgili

ORAÇÃO DA INTERCESSÃO
Cada invocação é respondida cantando:
Te rogamus audi nos 

Pelas pessoas com deficiências
Te rogamus audi nos 

Pelas famílias das pessoas com deficiências
Te rogamus audi nos 

Pelos cuidadores
Te rogamus audi nos 

Pelos assistentes pastorais
Te rogamus audi nos 

Pelos religiosos.
Te rogamus audi nos 

Pelos missioneiros que acolhem e ajudam as 
pessoas com deficiências
Te rogamus audi nos 


