com a mesma coragem de São Jorge para lutar contra o mal e anunciar as
maravilhas de Deus.
L. Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo. Eu te peço, com
insistência, diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os
mortos, na sua vinda e no seu reino: proclama a Palavra, insiste oportuna
ou inoportunamente, convence, repreende, exorta, com toda a paciência e
com a preocupação de ensinar. Pois vai chegar um tempo em que muitos
não suportarão a são doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão de uma
série de mestres que só atiçam o ouvido. E assim, deixando de ouvir a
verdade, eles se desviarão para as falsas doutrinas. Tu, porém, vigia em
tudo, suporta as provações, faze o trabalho de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em
libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate,
terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora, está reservada para mim a
coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Se oportuno, a Palavra de Deus é partilhada neste momento.

P. As palavras do Apóstolo Paulo a Timóteo são as palavras de todo cristão que testemunha sua fé no derramamento de sangue. Apresentemos
nossas preces no desejo de continuarmos hoje a mesma missão, com a
mesma coragem daqueles mártires que nos precederam.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Para que aprendamos com os mártires a viver e testemunhar nossa fé
em todos os momentos, principalmente na perseguição, rezemos ao Senhor.
2. Para que compreendamos sempre mais que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos fiéis, corajosos e missionários, rezemos ao Senhor.
3. Para que, na vivência e no anúncio do Evangelho, sejamos, ao mesmo
tempo, firmes, corajosos, ternos e misericordiosos, rezemos ao Senhor.
4. Para que, ao longo de nossas vidas, descubramos sempre mais o amor
misericordioso de Deus e o anunciemos a todos os irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor.
5. Para que no Brasil, cuja parte de sua história se recorda neste dia, sejam
fortalecidos o bem comum, a justiça, a honestidade, a defesa da vida em
todas as instâncias, a liberdade religiosa e a paz, rezemos ao Senhor.
Outras preces. Em seguida, rezam-se as orações finais, na pág. 2.
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Tríduo em honra de
SÃO JORGE
20, 21 e 22 de abril de 2017

ORAÇÕES INICIAIS
(para todos os dias)

1. Canto
REFRÃO: Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! / O Pai lhe deu
glória e poder, eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu: / brilhante luz iluminou as trevas.
/ Nós fomos salvos para sempre!
2. Suave aurora veio anunciando / que nova era foi inaugurada. / Nós
fomos salvos para sempre!
3. No coração de todo homem nasce / a esperança de um novo tempo. /
Nós fomos salvos para sempre!

2. Acolhida
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
P. Cristo ressuscitou! Aleluia! A vida venceu a morte!
T. O pecado foi vencido! A misericórdia triunfou!
P. Alegremo-nos com o testemunho dos santos mártires! Alegremo-nos
com o testemunho de São Jorge.
T. Aqueles que derramaram seu sangue por Cristo, no céu com Ele
exultarão eternamente. Aleluia.
P. Pai de misericórdia, ao comemorarmos todos os anos nosso querido
São Jorge, nós vos imploramos a graça de permanecer firmes na fé, principalmente diante dos males que a vida nos apresenta. Por Cristo Ressuscitado, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.


3. Palavra de Deus e Preces

1º dia ........................................................................................pág. 2
2º dia ........................................................................................pág. 3
3º dia ........................................................................................pág. 3

ORAÇÕES FINAIS
(para todos os dias)

4. Pai Nosso
P. Vamos reunir todas as nossas preces, rezando como Jesus nos ensinou:
Pai nosso…

5. Oração a São Jorge
P. Concluamos nosso encontro rezando a Oração a São Jorge:
T. Ó querido São Jorge, cavaleiro da misericórdia, combatente contra
o mal, defensor da fé e protetor dos fracos: intercedei a Deus por mim.
Que o pecado não me alcance. Protegei-me contra a violência, a corrupção, a divisão e a deslealdade. Livrai-me da mágoa, para que ela
não se transforme em desejo de vingança. Peço a graça de estar sempre revestido(a) da misericórdia divina. Quero que meu coração se
transforme cada dia mais. Imploro forças para amar, servir, socorrer, compreender e perdoar. Querido São Jorge, rogai a Deus por
mim, por minha família, minha comunidade e pelo mundo inteiro.
Amém.
Havendo ministro ordenado, pode-se encerrar a celebração com a bênção.



Palavra de Deus e Preces para cada dia
1º DIA
P. Quem está firme em Jesus Cristo não é derrubado por mal algum.
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por
nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Jesus Cristo, que morreu, e, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo
por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Tenho certeza de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o
futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no
Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Se oportuno, a Palavra de Deus é partilhada neste momento.

P. Com toda confiança e com a intercessão do querido São Jorge, apresentemos nossas preces.
T. Pela intercessão de S. Jorge, dai-nos, ó Pai, a firmeza e a coragem.
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1. Para que nada nos afaste do amor de Jesus Cristo, rezemos ao Senhor.
2. Para que não abandonemos a fé quando as provações chegarem, rezemos ao Senhor.
3. Para que saibamos sempre reconhecer o amor misericordioso do Pai,
que São Jorge tanto defendeu, rezemos ao Senhor.
4. Para que ajudemos outras pessoas a não desanimarem nos momentos
difíceis da vida, rezemos ao Senhor.
Outras preces. Em seguida, rezam-se as orações finais, na pág. 2.

2º DIA
P. São Jorge nos mostra que firmeza, coragem e amor se conjugam muito
bem.
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos: se eu
falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria
como um bronze que soa ou um címbalo que retine. Se eu tivesse o dom
da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse
toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada
seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me
entregasse como escravo, para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada
me aproveitaria. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
Se oportuno, a Palavra de Deus é partilhada neste momento.

P. Ao apresentar ao Pai de misericórdia as nossas preces, peçamos acima
e tudo o dom do amor.
T. Ó Pai, ensinai-nos a amar sempre!
1. Para que nossa fé em Deu se traduza cada vez mais em amor aos irmãos
e irmãs, rezemos ao Senhor.
2. Para que nos afastemos de tudo que nos impede de amar, acolher e
perdoar, rezemos ao Senhor.
3. Para que nosso testemunho de cristãos católicos seja sempre percebido
pelas outras pessoas como sinal do amor de Deus, rezemos ao Senhor.
4. Para que não confundamos a firmeza e a coragem do cavaleiro São
Jorge com uma religião que não tem amor, mas aprendamos a ver, neste
querido mártir, a presença do amor e da misericórdia, rezemos ao Senhor.
Outras preces. Em seguida, rezam-se as orações finais, na pág. 2.

3º DIA
P. São Jorge da Capadócia. “São Jorge do Brasil”. Assim como naquele
tempo, precisamos hoje, em nosso país e no mundo inteiro, de pessoas
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