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MADRUGADORES

Programa
Ousamos iniciar um dia juntos, com o mesmo de outros dias, mas juntos em 3 + gerações,
com partilha de vida, sabedoria e formação, reunindo,
Fascínio por rezar de madrugada,
Por Maria
Pelo crescimento e formação pessoal,
Com sentido de missão na vida diária.

Horário
7:25 Chegada
7:30- 8:00 Oração
8:00- 8:45 Pequeno-almoço
8:45- 9:30 Tema formativo/ debate

Laudes
Pequeno -almoço
Continuação da interpretação do
Pensamento de Dostoiewski.

[Para homens dos 18 aos 100 anos de diversas origens, da Igreja diocesana, paróquias e
movimentos.]
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SÁBADO DA OITAVA DA PÁSCOA
Invitatório
Ant. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia

Laudes
Hino
Disseram-nos, Senhor, que estavas morto
Há três dias, guardado por soldados,
E que ninguém podia remover
A pedra do sepulcro!
Mas antes que o Sol fosse levantado,
Ao contemplar teu Corpo glorioso,
Surpreendido, o mundo viu nascer
O dia do Senhor!~
Não há ressurreição sem haver morte,
Nem triunfo se não houver batalha:
Saibamos nós morrer em cada dia
E ser o homem novo!
Durmam as sentinelas deste mundo,
Mantenha-se acordada a nossa fé,
Sabendo que o Senhor está connosco
Vivo e ressuscitado!
Enquanto sobe a luz do novo dia,
Entoemos um cântico de glória
A Deus Pai e a seu Filho, Jesus Cristo,
E ao Espírito Santo.
Salmodia
Ant. 1 Cristo ressuscitado iluminou o seu povo, resgatado com o seu Sangue. Aleluia.
Salmo 62 (63), 2-9
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora vos procuro. *
A minha alma tem sede de vós.
Por vós suspiro, *
como terra árida, sequiosa, sem água.
Quero contemplar-vos no santuário, *
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais que a vida: *
por isso os meus lábios hão-de cantar-vos louvores.
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Assim vos bendirei toda a minha vida *
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares *
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Quando no leito vos recordo, *
passo a noite a pensar em vós.
Porque vos tornastes o meu refúgio, *
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a vós estou, Senhor, *
a vossa mão me serve de amparo.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
Como era no princípio, agora e sempre. Amén
Ant. 1 Cristo ressuscitado iluminou o seu povo, resgatado com o seu Sangue. Aleluia.
Ant. 2 O nosso Redentor ressuscitou de entre os mortos. Cantemos um hino ao Senhor
nosso Deus. Aleluia.
Cântico Dan 3, 57-88.56
Obras do Senhor, bendizei o Senhor, *
louvai-O e exaltai-O para sempre.
Céus, bendizei o Senhor, *
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor.
águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor, *
poderes do Senhor, bendizei o Senhor.
Sol e lua, bendizei o Senhor, *
estrelas do céu, bendizei o Senhor.
Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, *
todos os ventos, bendizei o Senhor.
Fogo e calor, bendizei o Senhor, *
frio e geada, bendizei o Senhor.
Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor, *
frios e aragens, bendizei o Senhor.
Gelos e neves, bendizei o Senhor, *
noites e dias, bendizei o Senhor.
Luz e trevas, bendizei o Senhor, *
relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor.
Bendiga a terra o Senhor, *
louve-O e exalte-O para sempre.
Montes e colinas, bendizei o Senhor, *
tudo o que germina na terra bendiga o Senhor.
Fontes, bendizei o Senhor, *
mares e rios, bendizei o Senhor.
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Monstros e animais marinhos, bendizei o Senhor, *
aves do céu, bendizei o Senhor.
Animais e rebanhos, bendizei o Senhor, *
homens, bendizei o Senhor.
Bendiga Israel o Senhor, *
louve-O e exalte-O para sempre.
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, *
servos do Senhor, bendizei o Senhor.
Espíritos e almas dos justos, bendizei o Senhor, *
santos e humildes de coração, bendizei o Senhor.
Ananias, Azarias, Misael, bendizei o Senhor, *
louvai-O e exaltai-O para sempre.
Bendigamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo; *
louvemo-l’O e exaltemo-l’O para sempre.
Bendito sejais, Senhor, no firmamento dos céus, *
a vós o louvor e a glória para sempre.
Não se diz Glória

Ant. 2 O nosso Redentor ressuscitou de entre os mortos. Cantemos um hino ao Senhor
nosso Deus. Aleluia.
Ant. 3 Aleluia. O Senhor ressuscitou como tinha anunciado. Aleluia.
Salmo 149
Cantai ao Senhor um cântico novo, *
cantai ao Senhor na assembleia dos santos.
Alegre-se Israel em seu Criador, *
rejubilem os filhos de Sião em seu rei.
Louvem o seu nome com danças, *
cantem ao som do tímpano e da cítara,
porque o Senhor ama o seu povo, *
coroa os humildes com a vitória.
Exultem de alegria os fiéis, *
cantem jubilosos em suas casas;
em sua boca os louvores de Deus, *
em sua mão a espada de dois gumes:
para tirar vingança das nações *
e aplicar o castigo aos povos,
para ligar os seus reis com cadeias *
e os nobres com algemas,
para executar neles a sentença escrita. *
Esta é a glória de todos os seus fiéis
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
Como era no princípio, agora e sempre. Amén
Ant. 3 Aleluia. O Senhor ressuscitou como tinha anunciado. Aleluia.
Leitura breve: Rom 14, 7-9
Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos,
vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer
vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e
ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Silêncio

Em vez do resposório, diz-se:
Ant. Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e cantemos de alegria. Aleluia.
Cântico Evangélico Benedictus
Ant. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a
Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demónios. Aleluia.
Bendito o Senhor Deus de Israel *
que visitou e redimiu o seu povo
e nos deu um Salvador poderoso *
na casa de David, seu servo,
conforme prometeu pela boca dos seus santos, *
os profetas dos tempos antigos,
para nos libertar dos nossos inimigos *
e das mãos daqueles que nos odeiam,
para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, *
recordando a sua sagrada aliança
e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, *
que nos havia de conceder esta graça:
de O servirmos um dia, sem temor, *
livres das mãos dos nossos inimigos,
em santidade e justiça, na sua presença, *
todos os dias da nossa vida.
E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, *
porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos,
para dar a conhecer ao seu povo a salvação *
pela remissão dos seus pecados,
graças ao coração misericordioso do nosso Deus, *
que das alturas nos visita como sol nascente,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte *
e dirigir os nossos passos no caminho da paz.
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Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo, *
como era no princípio, *
agora e sempre. Amen.
Ant. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana e apareceu em primeiro lugar a
Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demónios. Aleluia.
Preces
V. Oremos a Cristo, pão da vida, que há-de ressuscitar no último dia aqueles que se
alimentam à mesa da sua Palavra e do seu Corpo:
R. Dai-nos, Senhor, a paz e a alegria.
Cristo, Filho de Deus, que ressuscitastes gloriosamente como Senhor da morte e da vida,
— abençoai e santificai os homens de toda a terra.
Jesus Cristo, fonte de paz e de alegria para todos aqueles que crêem em Vós,
— fazei-nos viver como filhos da luz na alegria do vosso triunfo pascal.
Confirmai a fé da vossa Igreja, peregrina sobre a terra,
— para que dê ao mundo o testemunho da vossa ressurreição.
Vós que, através de muitos sofrimentos, entrastes na glória do Pai,
— convertei em alegria a tristeza dos que choram.
Preces espontâneas.
Pai nosso
Oração
Senhor nosso Deus, que, na vossa imensa bondade, ofereceis a todos os povos o dom da fé,
olhai benignamente para os vossos filhos, e fazei que, renascidos pelo sacramento do
Baptismo, sejam revestidos da vida imortal na glória celeste. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Conclusão
V. O senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna; Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia.
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