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1. Sinal da Cruz
+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
R/. Amém
2. Oração do Salmo 90
Quem habita ao abrigo do Altíssimo
e vive à sombra do Senhor onipotente,
diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente”,
Do caçador e do seu laço ele te livra.
Ele te salva da palavra que destrói.
Com suas asas haverá de proteger-te,
com seu escudo e suas armas defender-te.
Não temerás terror algum durante a noite,
nem a flecha disparada em pleno dia;
nem a peste que caminha pelo escuro,
nem a desgraça que devasta ao meio-dia;
Podem cair muitos milhares a teu lado,
podem cair até dez mil à tua direita:
nenhum mal há de chegar perto de ti.
Os teus olhos haverão de contemplar
o castigo infligido aos pecadores;
pois fizeste do Senhor o teu refúgio,
e no altíssimo encontraste o teu abrigo.
Nenhum mal há de chegar perto de ti,
nem a desgraça baterá à tua porta;
pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos
para em todos os caminhos te guardarem.
Haverão de te levar em suas mãos,
para o teu pé não se ferir nalguma pedra.
Passará por sobre cobras e serpentes,
pisarás sobre leões e outras feras.
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“Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo
e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo,
e a seu lado eu estarei em suas dores.
Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo,
vou conceder-lhe vida longa e dias plenos,
e vou mostrar-lhe minha graça e salvação”.
Breve silêncio
3. Reflexão de Santo Agostinho
“Cantarei e salmodiarei ao Senhor”. Estaremos seguros, com segurança cantaremos, com
segurança salmodiaremos, ao contemplarmos as delícias do Senhor e formos protegidos
como seu templo, no estado de incorrupção, quando a morte tiver sido absorvida pela vitória
(1Cor 15, 54). E agora? Já estão anunciadas as alegrias que teremos, ao recebermos a única
coisa que pedimos. E agora? “Escuta, Senhor, a voz de meus clamores”, Agora lamentemos,
rezemos. O gemido é peculiar aos infelizes, a oração é adequada aos necessitados. A oração
passará, e logo será sucedida pelo louvor. Passará o choro e virá a alegria. Entretanto, enquanto decorrem os dias de nossos infortúnios, não cesse nossa oração a Deus, suplicando aquela
única coisa. Não desistamos desta petição, até que, por meio de sua conduta e de sua graça, a
alcancemos. “Escuta, Senhor, a voz de meus clamores. Tem piedade de mim e ouve-me”. Pede
uma única coisa, longamente rogando, chorando, gemendo. Nada mais pede. Terminaram os
desejos. Ficou somente o objeto daquela petição (Comentário sobre os Salmos 26 II, 14).
Breve silêncio
4. Oremos juntos:
Pai Nosso.
Ave Maria.
Glória.
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5. Oração:
+ Deus Todo-poderoso e cheio de misericórdia, alívio no cansaço, apoio na fraqueza e conforto nas lágrimas. Nós nos aproximamos de Vós para invocar vossa misericórdia, pois,
em nossos dias, provamos a fragilidade da condição humana na experiência de uma nova
pandemia viral. Prestai ouvidos à oração que Vos dirigimos, confortai vossos filhos e filhas,
livrai-nos desta angústia e abri nossos corações à esperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo.
R/. Amém.
6. Bênção (sacerdote ou diácono).
+ O Senhor esteja convosco.
R/. Ele está no meio de nós.
+ A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça
para sempre.
R/. Amém.
Na ausência do sacerdote se diz:
+ O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.
R/. Amém.
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