
 

 
 

  

ORAÇÃO COM CÂNTICOS DE TAIZÉ 
 

Paróquia de S. Pedro do Prior Velho, 27 de Abril de 2007 
 
Cântico de entrada: 

Venite exultemos Domino, venite adoremus 
Venite exultemos Domino, venite adoremus  

 
                                                                                   (Venham e exultem no Senhor;  
                                                                                    Venham e adorem) 
Salmo intercalado com: (Salmo 100) 
                               As misericórdias do Senhor, para sempre cantarei 
 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 
 Servi ao Senhor com alegria, 
 Vinde à sua presença com cânticos de júbilo! 
       
     Sabei que o Senhor é Deus; 
     Foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe, 
     Somos o seu povo e as ovelhas do teu rebanho. 
 
 Entrai pelas suas portas em acção de graças; 
 Entrai nos seus átrios com hinos de louvor; 
 Glorificai-o e bendizei o seu nome. 
 
     O Senhor é bom! O seu amor é eterno! 
     É eterna a sua fidelidade! 

                                                

Cântico de Luz: 
Na nossa escuridão, acende Senhor a Tua luz de amor, a Tua luz de amor 

  Na nossa escuridão, acende Senhor a Tua luz de amor, a Tua luz de amor 
 
Leitura: 1 Cor 13, 1-8a 

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Amor, sou como o 
bronze ou como o címbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos 
os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a virtude da fé, a ponto de transportar 
montanhas, se não tiver Amor, nada sou. E ainda que reparta todos os meus haveres e 
entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver Amor, de nada me aproveita. O Amor é 
paciente, o Amor é prestável, não é invejoso; não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de 
inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento. Não se 
alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta. O Amor é eterno.  

  
Cântico de Silêncio: Deus é amor, atreve-te a viver por amor 
                              Deus é amor, nada há a temer. 



 

Tempo de Silêncio  
 
  
Preces (intercaladas com  Gospodi pomi Lui) 
 
Pai Nosso (A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens): 
[Sal da Terra] 
 
 
 
Cânticos de vigília à cruz : (Seguindo uma tradição oriental, o ícone da cruz é colocado no meio da assembleia, 
para que os fiéis se possam dirigir a ela e, em silêncio, entregar a Cristo os seus anseios e preocupações) 
 
Ubi Caritas et amor  
Ubi caritas Deus ibi est  (Onde há caridade e amor, Deus aí está) 
 

Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi. (Canone) 
    (Para ti Jesus Cristo levanto a minha alma, 
     Em ti pus a minha esperança) 

 
Il signore ti ristora, Dio non alontana 

Il signore viene ad incontrarti, viene ad incontrarti  
(O Senhor restaura-te, Deus no se afasta,  
 O Senhor vem ao teu encontro) 

 
 

 
 
Oração final: Reflexão de um jovem em Taizé 
 
 
Cântico Final:  

Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir. Nele 
encontro a minha alegria, nele encontro a minha alegria. 

 


