
Oração semanal 
 (5ª-feira, Tempo Comum 5) 

Serra do Pilar, 9 fevereiro 2017 

 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 

R. Ámen! 

P. Senhor, vinde em nosso auxílio! 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 

P. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

R. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen! 

 

 

Leitura do Evangelho segundo Marcos (7,24-30) 

 

Jesus foi para a região de Tiro e Sídon. Entrou numa casa e não 

queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu passar 

despercebido, porque logo uma mulher que tinha uma filha doente, 

ouvindo falar dele, veio lançar-se a seus pés. Era gentia, siro-fenícia 

de origem, e pedia-lhe que a curasse. Ele respondeu: "Deixa que os 

filhos comam primeiro, pois não é bem tomar o pão dos filhos para o 

lançar aos cães". Mas ela replicou. "Dizes bem, Senhor, mas até os 

cães comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos". E Jesus 

disse: "Em atenção a essa palavra, vá!" E a doença deixou a filha. A 

mulher voltou para casa e encontrou-a recostada na cama. 

 

 

Salmo 10 

 

O Senhor é o meu refúgio, 

Nele está minha esperança! 
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Junto do Senhor encontrei o meu refúgio! 

Como podeis vós dizer-me ainda: 

"escapa-te para os montes como um pardal, 

não vês os malvados estenderem o arco?"! 

 

Eles ajustam a flecha sobre a corda 

para, na sombra, visarem o justo. 

Se eles minarem as suas próprias fundações, 

como pode o homem justo resistir-lhes? 

 

Mas o Senhor que está no seu Templo Santo, 

o Senhor que tem o seu Trono nos Céus, 

tem os seus olhos abertos para o Mundo: 

as suas pupilas penetram os corações! 

 

O Senhor fixa os olhos sobre o justo 

mas detesta o perverso, o homem violento. 

Sobre os infames mil desgraças vão cair, 

será a taça que vão beber os perversos! 

 

Verdadeiramente o Senhor é justo! 

O Senhor ama a Justiça e o Direito! 

Os justos o hão de ver face a face! 

Junto do Senhor encontrei o meu refúgio! 

 

Glória ao Pai todo poderoso 

e a seu Filho Jesus Cristo, o Senhor;  

ao Espírito que é a nossa força na luta 

e nos dá tenacidade até ao fim! 
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O Cântico do Sol, de S. Francisco de Assis 

 

Aqui começa o cântico de louvor das criaturas, que São 

Francisco compôs  

para louvor e glória de Deus, estando doente em São Damião. 

 

Altíssimo, omnipotente, bom Senhor, 

Teus são o louvor, a glória e a honra e todo o bendizer. 

A ti somente, Altíssimo, são devidos. 

E homem algum é digno de sequer pôr-te um nome. 

Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas,  

especialmente o senhor irmão sol,  

pois ele é dia  

e nos ilumina por si. 

E ele é belo e radiante com grande esplendor,  

como tu, ó Altíssimo. 

Louvado sejas, meu Senhor,  

pela irmã lua e pelas estrelas, 

que no céu as formaste, luminosas, preciosas e belas. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento  

e pelo ar, pelas nuvens,  

e pelo céu sereno e por toda espécie de tempo, 

pelo qual às tuas criaturas dás sustento. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, 

que é tão útil, humilde, preciosa e casta. 

Louvado sejas, meu Senhor, 

pelo irmão fogo, 

pelo qual iluminas a noite;  

ele é tão belo tão alegre, vigoroso e forte. 

Louvado sejas, meu Senhor, 

por nossa irmã e mãe terra que nos alimenta  
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e governa e produz variados frutos  

e coloridas flores e ervas. 

Louvado sejas, meu Senhor, 

por aqueles que perdoam por teu amor  

e suportam enfermidades e tribulações.  

Bem-aventurados os que as sofrem em paz,  

e que por ti, Altíssimo, serão coroados. 

Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal,  

da qual ninguém pode escapar. 

Ai daqueles que morrem em pecado mortal!  

Felizes os que estão na tua santíssima vontade:  

a morte segunda não lhes fará mal. 

Louvai e bendizei o meu Senhor. 

 

 

 

Oremos (…) 

 

Não deixes, ó Pai, 

que andemos desolados como quem não tem Esperança 

face ao desalento com que muitos  

vivem os dias e as vidas. 

Reativa a nossa Esperança,  

pois o Tempo se faz pouco 

e, se muitos já fazem pouco do Tempo, 

muitos mais fazem pouco do Homem! 

Venha a nós o teu Reino! 

Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão, to pedimos, 

na Unidade do Espírito Santo, 

derramado em nossos corações! 

Ámen! 


