Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 26 de Setembro de 2008

Entrada
O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto

Ele nosso salvador, n’Ele eu confio e nada temo, n’Ele eu confio e nada temo
Cântico no inicio e final do texto (salmo)

Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino

(É bom confiar e esperar no Senhor)

Confia no Senhor e faz o bem; habita a terra e alimenta-te com a sua abundância.
Busca a tua felicidade no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração.
Põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia n’Ele e Ele te ajudará;
Ele fará brilhar a tua rectidão e a tua justiça como o sol brilha ao meio-dia.
O auxílio dos homens obedientes vem do Senhor, que é o seu refúgio nos tempos difíceis. O
Senhor os ajuda e os livra; ele defende-os dos maus e salva-os, porque confiam n’Ele.
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: I Cor. 12, 27-31
Vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu

próprio lugar na igreja: primeiro os apóstolos, em seguida os profetas e depois os que
ensinam. Depois seguem-se os que têm o poder de fazer milagres, de curar, de dar
assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que
todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O

poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar línguas desconhecidas?
Por conseguinte, procurem os dons mais importantes. E o caminho melhor é aquele que
agora vos vou mostrar.
Cântico de Silêncio:

Nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem nada lhe falta

Preces intercaladas: Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz :

O auxílio virá do Senhor; do Senhor o nosso Deus,
Que fez o céu e a terra, o céu e a terra.

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace
Bendito seja Deus porque ouviu a minha voz,
Nele está a minha força. Confio em Ti Senhor

Oração Final:
Jesus nossa alegria, quando compreendemos que Tu nos amas,

algo nas nossas vidas é apaziguado e mesmo transformado. Nós perguntamos-Te:
Que esperas Tu de mim?

E, pelo Espírito Santo, Tu respondes: que nada te perturbe, Eu rezo em ti,
Ousa o dom da tua vida.

Cântico Final
Cantarei ao Senhor, enquanto viver,

Louvarei o meu Deus enquanto existir
n’Ele encontro a minha alegria
n’Ele encontro a minha alegria

