Oração com Cânticos de Taizé
Paróquia de S. Pedro do Prior Velho
4 de Julho de 2008
Cântico de Entrada:
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n´Ele encontro a minha alegria,
n´Ele encontro a minha alegria.

Salmo (113) intercalado com o Cântico:
As misericórdias do Senhor, para sempre cantarei.
Louvai, servos do Senhor
Louvai o nome do Senhor
Bendito seja o nome do Senhor,
Agora e para sempre.
Desde o nascer ao pôr-do-sol,
Seja louvado o nome do Senhor
O Senhor reina sobre todas as nações,
A sua majestade está acima dos céus.
Quem é como o Senhor, nosso Deus,
Que tem o seu trono nas alturas?
Ele se inclina, lá do alto,
Para observar o céu e a terra.
Ele levante do pó o indigente
E tira o pobre da miséria,
Para o fazer sentar entre os grandes,
Entre os grandes do seu povo.

Cântico de Luz:
Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor.
Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.

Leitura:

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 o Kyrie
Pai Nosso
Cânticos de Vigília à Cruz:
Dona la pace Signore a chi confida in Te
Dona, dona la pace Signore, dona la pace
Nada te turbe, nada de espante, quem a Deus tem nada lhe falta
Nada te turbe, nada de espante só Deus basta
O Reino de Deus é um Reino de paz,
justiça e alegria.
Senhor, em nós vem abrir
as portas do Teu Reino.

Oração Final:
A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor
que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada
arrisca e que, esquivando-se de sofrimento, perdemos também a felicidade.
Carlos Drummond de Andrade

Cântico Final:
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
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