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Ó luz radiosa e multiforme,/ brotada das águas do batismo/ e descida do céu,/
nós te adoramos. Ó luz sideral e esplendorosa,/ no meio da nossa noite oculta/ de
tristeza e de dor,/ nós te adoramos. Ó luz matinal e jubilante,/ qual o fogo de amor
sobre a distância/ de todos os mortais,/ nós te adoramos. Ó luz infinita e
aconchegante,/ cantada na paz do nosso encontro,/ no interior e ao redor, nós te
adoramos. LUZ ADORÁVEL- Jaci Maraschin
Evangelho de Mateus 28.10
Nós queremos andar na galiléia
Para vê-lo nas ruas e nos bares
Encontrado-o não mais entre os que sofrem
Mas nos braços abertos dos irmãos
Nós queremos sentir essa presença nos andaimes do novo céu imenso
E de uma terra nova ainda não vista (Jaci Maraschin- Rastro de São Mateus)
Oração
Ò Deus, que provaste teu amor a toda humanidade enviando nosso Senhor Jesus
Cristo, e iluminaste toda vida humana pelo resplendor de sua presença, agradeço-te
essa tua dádiva.
Os dias de meu Senhor
na terra;
A lembrança de seus
feitos de amor;
As palavras proferidas
para minha orientação e
ajuda;

Sua obediência até a morte;
Seu triunfo sobre a morte;
A presença de seu Espírito em mim agora;
Eu te agradeço, ó Deus

Permita que a lembrança da abençoada vida dele, passada em certo momento nesta
terra, comum sob este céu comum, permaneça comigo em todas as tarefas e
responsabilidades deste dia.
Que eu lembre:
Seu anseio, não para ser
ministrado, mas para ministrar;

Seu firme propósito em realizar a tarefa
designada;
Sua simplicidade;

Sua empatia com todo tipo de sofrimento;

Sua autodisciplina;

Sua coragem diante do próprio sofrimento;

Sua serenidade de espírito;

Sua humilde conduta, de modo que, quando
ultrajado, não revidou;

Sua total dependência de ti, ó Pai celeste.

Em cada uma dessas lembranças, concede-me a graça de seguir os seus passos. Amém. (Sexta Manhã: “Essa tua
maior dádiva”- John Baillie)
Liturgia elaborada pelo Reverendo Arthur Cavalcante.

