
Fazemos nossa a oração do Venerado Pedro Arrupe, sj: 

Estes são tempos difíceis. 

São tempos de prova e desafio, 

mas são também tempos de oportunidade. 

E, frente ao desafio e à oportunidade, 

nós sabemos onde acudir: 

Tu tens palavras de vida eterna, 

e nós acreditamos e sabemos 

que Tu és o Santo de Deus. 

Reunidos aqui 

para celebrar o “Mysterium fidei” 

o mistério da fé e do amor, 

à pergunta do Senhor: 

- Amas-me? 

Respondamos com Pedro: 

- Tu sabes tudo 

Tu sabes que te amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL  
“Família ACI em saída: 

 Cuidando da Casa Comum.    
 Atendendo os mais desfavorecidos.”                      Família ACI, Dom do Espírito…   

                                        Madrid, 24 fevereiro - 2 março, 2019                                     Família para o mundo. 

27 de fevereiro de 2019 

ADORAÇÃO 

 

Cântico de Exposição: 

Pela beleza da terra 
Pela beleza dos céus 
Pelo amor que desde o nosso 
nascimento 
Sobre nós e à nossa volta se encontra. 
Sobre nós e à nossa volta se encontra. 
 
Senhor de tudo, a ti elevamos 
este nosso alegre hino de louvor.  
 
Pela beleza da hora 
do dia e da noite 
Colina e vale, árvore e flor 
Sol e lua, estrelas de luz. 
Sol e lua, estrelas de luz. 
 
Senhor de tudo, a ti elevamos 
este nosso alegre hino de louvor. 

Pela alegria do amor humano 
Irmão, irmã, pai, filho, 
Amigos na terra e amigos lá em cima 
Para todos os pensamentos  
amáveis e suaves. 
Para todos os pensamentos  
amáveis e suaves. 
Senhor de tudo, a Ti elevamos 
este nosso alegre hino de louvor. 
Por cada presente perfeito de Ti 
à nossa raça tão livremente dado 
Graças humanas e divinas. 
Fluxos da terra e brotes do céu. 
Fluxos da terra e brotes do céu 
Senhor de tudo, a Ti elevamos  
Este nosso alegre hino,  
nosso alegre hino de louvor 
 
. 
 

 



Monição: Ao longo do dia fomos escutando muitas coisas. Fomos abrindo o nosso 

coração e saindo pela “porta traseira” das nossas vidas e fomos deixando entrar 

os nossos irmãos e irmãs apanhados nas trágicas realidades da mobilidade 

humana. É hora de adorar e de ficarmos em total silêncio na presença do Senhor-

Eucaristia para que Ele nos diga como “responder com fidelidade ao nosso 

carisma de reparação [...] e, a partir de Ele, olhar o mundo com o coração aberto 

(Aplic. 1). 

A nossa adoração tem dois momentos: um tempo prolongado de adoração em 

silêncio e um tempo de oração partilhada (ação de graças, petição...). Como 

ponte entre o final do primeiro momento e o início do segundo, escutaremos o 

cântico de Maite López “Amando hasta el extremo”. 

Chegou a hora, a hora de tocar, de aplicar os nossos sentidos a tudo aquilo que 

temos ouvido e visto ao longo do dia; a hora de deixar que o Senhor me fale ao 

coração e me diga o que quer de mim; a hora de adorar e de ficarmos em total 

silêncio na presença do Senhor que nos fala, a cada um  e como Amigo, dos 

nossos amigos refugiados, migrantes e apanhados no tráfico. 

 

– Adoração silenciosa – 

 

Cântico: Amando hasta el extremo  

 

Déjame, señor, mirarte bien por dentro,  

Entrar en tu Corazón y dejarme seducir  

y que aumenten mis deseos de querer ser como Tú,  

conocerte internamente, amarte y seguirte más,  

apostar mi vida junto a ti, déjame verte, Señor,  

 

Amando hasta el extremo, dejándote la piel,  

entregando las entrañas, tus entrañas de mujer,  

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,  

en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar  

y sin nada que pedir, y con tanto para dar.  

 

 

 

Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más,  

pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo.  

Os dejo mi vida entera en este Vino y este Pan,  

este Pan que soy yo mismo que me parto y que me doy,  

mi deseo es que os améis de corazón,  

yo también os quiero ver. 

 

Amando hasta el extremo, dejándoos la piel,  

entregando las entrañas como lo hace una mujer,  

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,  

en un miraros hasta el fondo sin nada que reprochar  

y sin nada que pedir y con tanto para dar.  

 

Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando.  

la lucha por la justicia entra en esta intimidad,  

que se llena de personas y rostros que acariciar,  

que me impulsa desde dentro a comprometerme más,  

todos caben en tu corazón,  

quiero seguirte, Señor,  

 

Amando hasta el extremo, dejándome la piel,  

entregando las entrañas, mis entrañas de mujer,  

en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies,  

en un mirarlos hasta el fondo sin nada que reprochar  

y sin nada que pedir y con tanto para dar. 

 

 

- Oração partilhada  –  

(cantamos cada 2/3 orações partilhadas:       Espíritu de Dios, llena mi vida  

         Llena mi alma, llena mi ser. 

         Y lléname, lléname, lléname  

         de Tu presencia, lléname, 

         lléname de Tu poder, 

         lléname, lléname de tu verdad. 

 

 


