Pois, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
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Bênção sobre o Universo
Leitor: Voltemos o nosso corpo e estendamos as nossas mãos em direção ao Oriente, onde nasce o Sol. Peçamos a paz para todos os povos que ali vivem.
Celebrante: O Deus de toda a luz, fortaleça a nós e a todos, pessoas e grupos que se
empenham pela paz no mundo.
Todos: Amém!
L: Voltemos o nosso corpo e estendamos as nossas mãos em direção ao Ocidente,
onde o sol de põe. Peçamos a paz para todos os povos que ali vivem.
C: O Deus, força e energia do universo, liberte-nos de todos os males e perigos e
livre os povos das guerras e discórdias.
T: Amém!
L: Voltemos o nosso corpo e estendamos as nossas mãos em direção ao norte, onde
vivem às nações mais ricas. Peçamos a paz para todos os povos que ali vivem.
C: O Deus de todo o universo nos faça solidários com os que sofrem.
T: Amém!
L: Voltemos o nosso corpo e estendamos as nossas mãos em direção ao sul, onde
vivem as nações pobres. Peçamos a paz para todos os povos que ali vivem.
C: O Deus dos fracos nos faça lutar sempre contra toda injustiça.
T: Amém!
C: Abençoe-nos o Deus de toda paz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
T: Amém!

Celebração elaborada pelo Vogal de Liturgia da Região Centro
Ricardo Magalhães
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EZAR
EUNIR
EFLECTIR

Celebração da Paz

Leitura: Is 2,1-5

Um elemento do grupo: Dando graças a Deus pelo ano que finda e começando um
novo ano civil, suplicamos a Cristo pela paz para o mundo inteiro.
Celebramos o nascimento de Jesus Cristo que se manifesta em todas as pessoas e
grupos que contribuem para a paz no mundo e que procuram a harmonia entre
todos.

(Aclamação ao evangelho)
Evangelho: Mateus 5, 1-12ª
Meditação sobre o evangelho (alguém pode dizer umas palavras sobre o evangelho
que foi acabado de ouvir)
Preces
-Jesus e Mestre, peço hoje pela paz, porque sem ela todas as realizações são ínfimas, senão impossíveis... Oremos ao Senhor

(Cântico de entrada)
Bendito sejas, Deus da Vida, porque iluminas as nossas trevas com a luz de Cristo e
guias os nossos passos no caminho da paz.
Ámen
Acendem-se velas
Todos: Para ti, Senhor, toda a noite é dia!
A escuridão mais densa logo se alumia!
És a luz que brilha na nossa escuridão,
Tua Palavra, ó Deus, renova a criação!
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito
Aleluia irmãos!
Cristo é a nossa paz, louvor a Deus!

-Peço pela paz no mundo, para que algumas nações desistam de milenares lutas
que tanta insegurança e temor têm levado aos povos que vivem e trabalham pacificamente!... Oremos ao Senhor
-Peço pela paz nas casas, para que os corações reunidos nos sagrados laços familiares, se compreendam, se auxiliem mutuamente e juntos conquistem a harmonia
afetuosa, pura e inalterável!...Oremos ao Senhor
-Peço, finalmente, Senhor, a paz individual, a paz íntima para todos nós, porque
toda e qualquer condição existencial no Universo principia, invariavelmente, dentro
de cada ser, perfazendo enfim um todo. Oremos ao Senhor
Preces espontâneas

(Video ou encenção de louvor à vida)
Pai Nosso
Ó Deus, Senhor da paz, acende nas nossas vidas o fogo da solidariedade e da justiça.
Faz cintilar no meio dos povos a bandeira da paz.
Abençoa esta nossa vigília pela paz no mundo: que ela nos transforme para podermos viver sempre sob os teus caminhos.
Sobretudo, traz a paz a todos os povos.
Destrói todos os instrumentos de violência e guerra e apressa o dia em que as espadas serão transformadas em arados e ninguém mais será treinado para a guerra.
Por Cristo, nosso Senhor!
(Cântico)
Salmodia
Salmo 46
Salmo 85
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Oração pela paz
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, Fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
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