Paróquia de São Pedro do Prior Velho

Cântico de Ressurreição: Christus resurrexit

ORAÇÃO COM CÂNTICOS
DE TAIZÉ
24 de Abril de 2009

Entrada: Bless the Lord

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Oh___ Christus resurrexit, Christus resurrexit.
Oh___ Alleluia, alleluia!

Oração Final:

(Bendiz o Senhor, louva-o seu Santo nome. Bendiz o Senhor, que à vida nos conduz.)

Salmo 4: (intercalado com “Il n’est pas de plus grand amour)

(Cristo ressuscitou. Aleluia!)

Tu, que, sem olhar para trás, queres seguir a Cristo neste mesmo instante e a
cada instante, volta-te para Deus e confia no Evangelho. Nele beberás nas
fontes da alegria.
Irmão Roger

Cântico Final: Ad te Jesu Christe

Il n’est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

Jo 15, 13

(Não existe um maior amor que aquele dar a vida pelos seus amigos.)

Cântico de Luz: Christe, lux mundi

Ad te Jesu Christe levavi animam meam.
Salvator mundi, in te speravi.
(Para Ti, Jesus Cristo, elevo a minha alma.
Salvador do mundo, em Ti eu ponho a minha esperança.)
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Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lúmen vitae, lumen vitae.
(Cristo, luz do mundo, quem te segue terá a luz da vida.)
(Durante o cântico acende-se uma vela. Este acto simbólico recorda-nos que mesmo
quando a noite se torna densa, na vida pessoal ou na vida da humanidade, o amor de
Cristo é um fogo que nunca se apaga.)

Leitura (2 Tim 1, 6-13)
Cântico de Silêncio: See, I am near

Pai-Nosso: (Rezado)
(A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens)

Adoração da Cruz:
Dona la pace

See, I am near, says the Lord. See, I make all things new. Oh___ Oh___
(Eu estou perto, diz o Senhor. Olha, eu faço novas todas as coisas.)

Tempo de Silêncio
"Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e
bom senso." 2 Tim 1, 7

Preces (intercaladas com o Kyrie eleison 13)

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
(Aos que confiam em ti, Senhor, dá a tua paz. A paz aos que confiam em ti. Dá-lhes a tua paz.)

Em ti confio

(In te confido)

Kyrie, eleison, eleison.
Pedimos-te pelos cristãos, para que vivam na alegria da Tua ressurreição e
para que, pelo amor fraterno, sejam o sinal visível da tua presença. ♫ Kyrie
Pedimos-te pelos responsáveis da Tua igreja, para que ao celebrarem a Tua
ressurreição com todos os fiéis sejam fortalecidos para o teu serviço. ♫ Kyrie

O ____ Jesus Cristo. O ____ em ti confio.
Cantarei ao Senhor

Pedimos-te pelos responsáveis dos povos, para que exerçam os seus cargos
servindo a justiça e a paz. ♫ Kyrie
Pedimos-te pelos que sofrem, para que a Tua ressurreição seja para eles
reconforto e auxilio. ♫ Kyrie
Pedimos-te para que na próxima semana, que será dedicada às vocações,
que todos aqueles que se sintam chamados, sejam testemunhas vivas do Tua
presença. ♫ Kyrie
[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ]

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

