Paróquia de São Pedro do Prior Velho
Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 29 Maio 2009

Entrada:
De noche iremos de noche que para encontrar la fuente,
Sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.
(De noite iremos em busca da fonte de água viva.
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia)

Salmo:
Jubilate Deo, jubilate Deo, aleluia
Cântico de luz:
Na nossa escuridão acende Senhor a Tua luz d’amor, a Tua luz d’amor.
(Alegrai-vos no Senhor, aleluia)

Leitura: 1 Cor 13, 1-8a
“Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou
como um bronze que soa ou um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom
da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu
tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser
queimado, se não tiver amor nada sou.
O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem
orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse,
não se irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas
rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará. As profecias terão o seu fim, o dom das línguas
terminará e a ciência vai ser inútil.”

Cântico de silêncio:
Entoemos hinos oh, ao Senhor cantemos oh. Louvai a Deus terra inteira,
aleluia, aleluia.

Tempo de silêncio: (Deixemos que o Pai ore em nós)
Preces:
Por vezes calamo-nos, mas, por dentro, discutimos muito, confrontandonos com interlocutores imaginários ou lutando connosco mesmos. Manter a
nossa alma em paz pressupõe uma espécie de simplicidade: «Já não corro
atrás de grandezas, ou de coisas fora do meu alcance.» Fazer silêncio é
reconhecer que as nossas inquietações não têm muito poder. Fazer silêncio
é confiar a Deus o que está fora do nosso alcance e das nossas capacidades.
Desta forma, façamos um momento de reflexão interior, onde possamos
entregar os nossos anseios e as nossas dúvidas ao Pai.

Pai Nosso: Rezado
Adoração á Cruz:
Nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta.
Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine
(Adoramos a Tua cruz, Senhor. Louvamos a tua ressurreição)

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

Oração final: (Pegadas na areia)
Final:
Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord, keep watch, take heart.
(Espera no Senhor cujo dia está próximo. Toma coragem e vigia)

