	
  

	
  
	
  
1. PEREGRINAR NA FÉ
Caminho

Introdução
A fé é um caminho, como a vida é um caminho. O caminho é uma metáfora da vida do ser
humano neste mundo e tem a ver com as opções que toma, com o rumo que leva, com a meta
que persegue.
Cristo foi o grande peregrino do Pai entre nós, e a Igreja é um povo peregrino. A fé abre
nas nossas vidas uma caminhada contínua de conversão ao Senhor das nossas vidas. Este
percurso pelas Igrejas de Bragança é uma oportunidade para nos lembrar a nossa situação de
peregrinos, em passagem para a terra prometida que é Cristo. A grande motivação para uma
caminhada é a atação pela meta que nos espera. Na vida, em cada dia, em cada momento,
espera-nos a beleza de Deus e a atração do seu imenso amor.
Salmo
84 (83) SAUDADES DA CASA DE DEUS (122)
Como são amáveis as tuas moradas,
ó Senhor do universo!
A minha alma suspira e tem saudades
dos átrios do Senhor;
o meu coração e a minha carne
cantam de alegria ao Deus vivo!
Até os pássaros encontram abrigo
e as andorinhas um ninho, para os seus filhos,
junto dos teus altares, Senhor do universo,
meu rei e meu Deus.
Felizes os que habitam na tua casa
e te louvam sem cessar.
Felizes os que em ti encontram a sua força,
e os que desejam peregrinar até ao monte Sião.
Ao atravessarem o Vale do Pranto
farão dele um oásis,
que as primeiras chuvas cobrirão de dádivas.
Eles avançam com entusiasmo crescente,
até se apresentarem em Sião diante de Deus.
Senhor, Deus do universo, escuta a minha oração,
presta-me ouvidos, ó Deus de Jacob.
Ó Deus, olha para o nosso escudo,
põe os olhos no rosto do teu ungido.
Um dia em teus átrios vale por mil;
antes quero ficar no limiar da casa do meu Deus,
do que habitar nas tendas dos maus.
Porque o Senhor é sol e é escudo;
Ele concede a graça e a glória;
o Senhor não recusa os seus favores
aos que vivem com rectidão.
Ó Senhor do universo,
feliz o homem que em ti confia!

	
  

Oração:
Senhor dos Céus e da terra, que Vos dignais habitar entre os homens e estabelecestes a vossa
morada no tempo do vosso Ungido, gravai no nosso coração os caminhos do santuário celeste,
para que, caminhando com entusiasmo sempre crescente, alcancemos a felicidade da vossa
morada permanente. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.
R. Amén.
Envio e Bênção:
Presidente: O Senhor dirija o nosso caminho e o faça prosperar em frutos de salvação.
R. Amen.
Presidente: O Senhor nos assista e Se digne ser nosso companheiro.
R. Amen.
Presidente: Deus nos ajude a levar a bom termo o caminho que confiadamente agora iniciamos.
R. Amen.
Presidente: Abençoe-Vos o Deus Todo-Poderoso, X Pai, Filho e Espírito Santo.
R. Amen.

Procurar-Te é amar-Te
Meu Deus, afastar-me de Ti é cair,
Voltar para Ti é levantar-me,
Permanecer em Ti é construir em terreno firme.
Afastar-me de Ti é morrer,
voltar para Ti é ressuscitar,
habitar em Ti é viver.
Ninguém Te perde, sem ser enganado,
ninguém Te procura sem ser chamado,
ninguém te encontra sem ser purificado.
Deixar-Te é perder-me,
procurar-Te é amar-Te,
ver-Te é ter-Te.
A fé leva-nos a Ti,
a esperança conduz-nos a Ti,
o amor une-nos a Ti. Amen.
Santo Agostinho

	
  

2. Chegada à meta
Casa

Introdução
A casa é símbolo de várias realidades espirituais: habitação do homem e de Deus no
mundo; o mundo como casa do ser humano e portanto um lugar maravilhoso que deve ser
valorizado e poupado às agressões. Jesus veio fazer a sua casa no meio de nós. A casa
significa também a família, o aconchego doméstico, a intimidade. A casa é um sinal por
excelência do feminino, do acolhimento, e este é também um dos atributos de Deus.
A Igreja é a verdadeira casa dos cristãos, e até se chamou igreja ao templo onde a
Igreja, como povo, se reúne. O próprio ser humano é a Casa de Deus, cada um de nós é
habitado por esta presença de Deus. Mas a verdadeira casa do ser humano é o mesmo Deus.
Numa peregrinação, a imagem da casa é deveras significativa, porque evoca a nostalgia
do lar, a saudade do encontro e o entusiasmo em estreitar as distâncias. Desde sempre os seres
humanos demandaram locais onde sentiam forte a presença de Deus, os santuários, por isso a
chegada é celebrada com intensa alegria. Verdadeiramente quem procura uma morada,
procura Deus.
Salmo
122 (121) SAUDAÇÃO A JERUSALÉM (84)
Que alegria, quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor!»
Os nossos pés detêm-se
às tuas portas, ó Jerusalém!
Jerusalém, cidade bem construída,
harmoniosamente edificada.
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel,
para louvar o nome do Senhor.
Nela estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.
Fazei votos em favor de Jerusalém:
«Prosperem aqueles que te amam;
haja paz dentro das tuas muralhas,
tranquilidade nos teus palácios.»
Por amor dos meus irmãos e amigos,
proclamarei: «A paz esteja contigo!»
Por amor da casa do Senhor, nosso Deus,
pedirei o bem-estar para ti.
Oração
Bendito, sejais, Senhor, Deus da Jerusalém celeste, que reconstruístes a cidade santa e a
estabelecestes na paz e na justiça, para segurança dos que amam a vossa morada e se dirigem
para Vós. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo.
R. Amén.

	
  

Bênção
Presidente: O Senhor do céu e da terra, que vos acompanhou nesta peregrinação, vos guarde
sempre sob o seu amparo.
R. Amen.
Presidente: Deus, que em Jesus Cristo reuniu os seus filhos dispersos, vos dê a graça de serdes
N’Ele um só coração e uma só alma.
R. Amen.
Presidente: Deus, que opera em Vós o querer e o agir, segundo a sua vontade, confirme a vossa
piedade com a sua bênção.
R. Amen.
Presidente: Abençoe-Vos o Deus Todo-Poderoso, X Pai, Filho e Espírito Santo.
R. Amen.

