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 V. Deus, vinde em nosso auxílio.
 R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
 V.  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
 R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen. Aleluia

HinoHino

OraçãoOração

Santos, amigos de Deus,
E dos homens padroeiros,
Ajudai-nos a seguir
Por caminhos verdadeiros.

Servidores do Altíssimo
Vigilantes e fi éis,
Ensinai-nos a servir
Como vós, o Rei dos reis.

Por caminhos de justiça
E por caminhos de amor,
Vosso exemplo nos conduza
Aos convites do Senhor.

Pelo Senhor coroados
E na sua glória imersos,
Lembrai-vos de nós, pisando
Tantos caminhos diversos.

Louvor a Deus nosso Pai
Pela graça que vos deu!
Amparai nossa fraqueza
Até ao Reino do Céu.

Pela glória dos teus Santos
Nós Te louvamos, Senhor!
Pela sua intercessão
Firma-nos no teu amor.

A Ti, Deus Pai de bondade,
E a Jesus Nosso Senhor,
E ao Espírito Paráclito,
Honra, glória e louvor!

Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que 
vos ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, 
agradável a Deus. 
Tal é o culto espiritual que Lhe deveis prestar. Não 
vos conformeis com este mundo; mas transformai-
vos pela renovação da vossa mente, para saberdes 
discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, 
o que Lhe é agradável, o que é perfeito.

Leitura BreveLeitura Breve Rom 12, 1-2

Pai nosso, que estais nos céus,
santifi cado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Oração dominicalOração dominical



03

Fotografia
Consílio

Vaticano II

Paulo VI, aos Acólitos na V iagem à India,
5 de Dezembro de 1964
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Desafi a o teu grupo, a elaborar uma frase sobre a fé, com o base no tema da PNA. Cada el-
emento do grupo, de forma alternada, participará dizendo uma palavra dessa frase. ActividadeActividade
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