Paróquia de São Pedro do Prior Velho
Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 29 de Outubro de 2010

Entrada:
Nothing can ever come between us and the love of God,
the love of God revealed to us in Christ Jesus.
Salmo 150 intercalado com:
Permanece junto de mim. Ora e vigia, ora e vigia.
Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no seu majestoso firmamento!
Louvai-o pelos seus feitos valorosos; louvai-o por todas as suas grandes proezas!
Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com a harpa e a cítara!
Louvai-o com tambores e danças; louvai-o com instrumentos de corda e flautas!
Louvai-o com címbalos sonoros; louvai-o com címbalos vibrantes!
Tudo o que respira louve o Senhor!

Cântico de Luz
Tu és fonte de vida. Tu és fogo, Tu és amor.
Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo.
Leitura: Jo 15, 9-13
Jesus disse: «Assim como o Pai me tem amor, assim eu vos amo a vós.
Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como eu, que tenho guardado os
mandamentos do meu Pai, também permaneço no seu amor. Manifestei-vos
estas coisas, para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja
completa. É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu
vos amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos.»
Cântico de Silêncio:
O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é o nosso Salvador.
Nele eu confio e nada temo, nele eu confio e nada temo.

Preces intercaladas com:
Vigilate et orate
1. Com os profetas e todos os que prepararam a tua vinda, bendizemoste, Senhor. Glória a ti, Senhor!
2. Com os profetas e todos os que prepararam a tua vinda, bendizemoste, Senhor. Glória a ti, Senhor!
3. Com os apóstolos e os evangelistas, Senhor, nós te damos graças. Glória
a ti, Senhor!
4. Com toda a tua Igreja, espalhada pelo mundo, aclamamos-te, Senhor.
Glória a ti, Senhor!
Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz :
Bendito seja Deus porque ouviu a minha voz.
Nele está a minha força, confio em Ti

I am sure I shall see the goodness of Lord in the land of the living.
Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord.
Il signore ti ristora. Dio non allontana.
Il signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.
Oração Final:
Louvamos-te, Deus vivo, pelas multidões de mulheres, de homens, de
jovens e de crianças, que, através da terra, procuram ser testemunhas de paz,
de confiança e de reconciliação.
Cântico Final:
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
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