Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com Cânticos de Taizé
Sexta-Feira, 3 de Abril de 2009

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 (início e fim do texto):

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2x)
(Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor.)

“Levanto os olhos para os montes: de onde me virá o auxilio?
O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixará que vacilem os teus pés;
aquele que te guarda, não dormirá.
Pois não há-de dormir nem dormitar, aquele que guarda Israel.
O Senhor é quem te guarda e está a teu lado. Ele é a tua protecção.
O Sol não te fará mal durante o dia, nem a Lua, durante a noite. O Senhor protege-te de todo o mal e
vela pela tua vida. O Senhor protege-te nas tuas idas e vindas, agora e para sempre.”

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2x)
Cântico de Luz:

Senhor Jesus, Tu és luz do mundo, dissipa as trevas que me querem
falar. Senhor Jesus és luz na minh’alma, saiba eu acolher o teu amor.
Leitura: Jo 6, 35-40
“Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede.
Mas já vo-lo disse: vós vistes-me e não credes. Todos os que o Pai me dá virão a mim; e quem vier
a mim Eu não rejeitarei, porque desci do Céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade
daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que Eu não perca nenhum
daqueles que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é, pois, a vontade do meu Pai: que
todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia.”
Cântico de Silêncio:

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
(Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito)

Tempo de Silêncio
Preces intercaladas:

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
(Senhor tem compaixão)

Pai, agradecemos-te o calor da felicidade com que nos abraças a cada manhã, e pedimos-te
para sabermos sempre reconhecer, seja nas horas de maior folia ou de maior provação que,
em Ti, somos sempre felizes.
Pai, agradecemos-te por tudo o que nos ofereces, por todos os momentos, por todos os
passos. Agradecemos-te por Jesus, por tudo o que nos veio ensinar. Pedimos-te para que
esta Páscoa, a alegria de Cristo Ressuscitado ilumine verdadeiramente as nossas vidas.
Pedimos-te Pai por aqueles de nós que amanhã partem em peregrinação, e por aqueles que
ficam... Faz com que cada um de nós saiba traçar o Teu caminho de Amor, e que todos vivamos
numa peregrinação constante, de procura de Ti e dos teus sinais.
[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ]

Adoração da Cruz:

Nada te perturbe, nada de espante: quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada de espante: só Deus basta.
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectinem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine
(Nós adoramos-Te na Cruz, senhor. Cantamos a tua ressurreição)

Nothing can ever come between us and the love of God,
the love of God revealed to us in Christ Jesus. Ohh… Ohh…
(Nada pode interferir entre nós e o amor de
Deus que nos foi revelado em Jesus Cristo)

Oração Final:
“ Mas corto as ondas sem desanimar.
Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar.”

Miguel Torga

Pai, nosso Deus, tu que és abrigo e inspiração, torna-nos confiantes e capazes de aprender como
nos entregar á aventura da Tua palavra, do Teu Amor, sem medos ou desânimos , para que cada dia
seja uma viagem ao Teu encontro.
Final:

Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord, keep watch, take heart.
(Confia em Deus, teu Salvador, Confia em Deus, ele é amor)

