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Maranatha: vem Senhor Jesus  

 

 

Nossa Senhora 
 

“Exulto de alegria no Senhor, 
a minha alma rejubila no meu Deus. 
Ele revestiu-me com as vestes da salvação 
e envolveu-me num manto de justiça, 
como o noivo cinge a fronte com o diadema 
e a noiva se adorna com as suas jóias. 
 
A terra faz brotar os rebentos  
e o jardim germinar as sementes, 
assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o 
louvor 
diante de todos os povos.” 

(Isaías 61,  10-11)  
 

Ilustração: Rui Aleixo  
Texto: padre Peter Stilwell 
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S.  João Baptista 

 
“Consolai, consolai o meu povo”, diz o vosso Deus. 
“Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz 
que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a 
sua culpa.”   ( Isaías 40,1) 
 
Abramos na cidade um caminho para o Senhor. 
Transformemos a poeira dos dias numa estrada para 
o nosso Deus. 
Alteemos os vales de tristeza, 
e abatamos a nossa altivez. 
Então nos gestos de cuidado e atenção do seu povo 
se manifestará a glória do Senhor. 
Como um pastor apascentará o seu rebanho: 
tomará os cordeiros em seus braços 
e conduzirá as ovelhas ao seu descanso. 
 

Ilustração: Rui Aleixo  
Texto: padre Peter Stilwell 
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Vós, Senhor, sois nosso Pai, 
‘Nosso Redentor’, desde sempre, é o vosso nome. 
Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos caminhos 
E endurecer o nosso coração...? 
Voltai, por amor dos vossos servos. 
 
Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! 
Ante a vossa face estremeceriam os montes! 
Mas na verdade Vós descestes, 
E perante a vossa face estremeceram os montes. (.. .)  
Pois saís ao encontro dos que praticam a justiça 
E dos que recordam os vossos caminhos. (.. .)  
 
Todos nós caímos como folhas secas, 
As nossas faltas nos levavam como o vento. (.. .)  
Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai, 
E nós o barro de que sois o Oleiro; 
Todos somos obra das vossas mãos. 

 
 

Ilustração: Rui Aleixo  
Texto: padre Peter Stilwell (Isaías 53-54) 
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Jesus 

 
“Eu sou o Senhor, e mais ninguém: 
Formo a luz e crio as trevas, 
Dou a felicidade e crio a desgraça; 
Sou Eu, o Senhor, que faço tudo isto. 
 
Destilai, ó céus, o orvalho lá do alto 
E as nuvens derramem a justiça; 
Abra-se a terra e floresça a salvação, 
E com ela germine o que é justo. 
 
Eu o suscitei para a justiça 
E aplanarei todos os seus caminhos. 
Ele reconstruirá a minha cidade 
E libertará os meus cativos, sem preço nem resgate.” 

(Isaías 45,6-8) 
 

Ilustração: Rui Aleixo  
Texto: padre Peter Stilwell 


	3MARIA
	textomaria
	2JOSE
	textojose
	1ESTRELA2011
	textoestrela
	4JESUS2011
	textojesus

