Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 30 de Outubro 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.

Cântico intercalado (salmo): Ad Te Jesu Christe levavi animam meam,
Salvator mundi in te speravi
Para ti, Senhor, elevo o meu espírito.
Mostra-me, Senhor, os teus caminhos
e ensina-me as tuas veredas.

Dirige-me na tua verdade e ensina-me,
porque tu és o Deus meu salvador.
Em ti confio sempre.

Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor,
pois eles existem desde sempre.

Não recordes os meus pecados de juventude e os meus delitos.
Lembra-te de mim, Senhor,

pelo teu amor e pela tua bondade.
O Senhor é bom e justo;
por isso ensina o caminho aos pecadores,
guia os humildes na justiça

e dá-lhes a conhecer o seu caminho.
Do Salmo 25 (24)
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: Act 20,17-38
Cântico de Silêncio: Beati voi poveri perche vostro è il regno di Dio

(Benditos os pobres de coração, porque deles é o Reino dos céus)

Preces intercaladas : Kyrie eleison
Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz
Nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem nada lhe falta
Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta.

Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor,
Vem Espirito Santo, vem Espirito Santo.
De noite iremos em busca da Fonte de água viva,
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia.
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 :
Ubi caritas et amor

Ubi Caritas Deus ibi es

