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Oração com cânticcos de Taizzé

Adoração da Cruz:

Cântico nr. 44

Sexta‐ffeira, 25 de Jane
eiro de 2013

Entrada:

Oh______
Adoramus Te O Christe

Câântico nr. 59
Venite exultemus Domino, venite,
v
adoremus.
Venite exultemus Domino, venite,
v
adoremus.

Salmo 126 intercalado com:: Aleluia 17

Cântico nr. 37
Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jesus, remember me when you come into your kingdom.

Cântico nr. 115

Câântico nr. 74

O Reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria,
Senhor, em nós vem abrir as portas do Teu reino.

Aleluia, Aleluia, Alelu
uia, Aleluia!
Cântico de Luz

Cântico nr. 39

C
Cântico nr.12

De noche iremoss, de noche que para encontrar la ffuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbrra.
Leitura: Jo 13, 33‐35

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

Oração Final:

Meus filhoss, já não vou estaar convosco por muito
m
tempo. Hão
o‐de me procurarr,
mas digo‐vo
os, desde já, o meesmo que disse ao
os judeus:
Não podem
m ir para onde eu vou. Deixo‐vos agora um maandamento novo
o:
amem‐se u
uns aos outros. A
Assim como eu vos
v amei, é preciso que se amem
m
também un
ns aos outros.
Se tiverem
m amor uns aos outros, toda a gente
g
reconhecerá que são meus
discípulos.

Câântico nr. 50

Cântico de Silêncio:

Nadaa te perturbe, nad
da te espante, queem a Deus tem naada lhe falta
Nada te pertu
urbe, nada te espante, só Deus bassta.
Preces inteercaladas com:

Senhor Deus, nós vos agradecemos pela sabedoria que nos transmitem as
vossas escrituras. Dai‐nos a coragem de abrir o coração ao próximo, seja ele
cristão, ou de outra religião.
Ensinai‐nos a superar as barreiras da indiferença, do preconceito e do ódio.
Revigorai a nossa visão dos últimos dias, quando todos os cristãos se dirigirem
para o banquete final, quando toda a tristeza for vencida pelo amor.

Cântico Final:
Jubilate Deo omnis terra,
Servite Domino in laetitia
Alleluia, Alleluia in laetitia,
Alleluia, Alleluia in laetitia.

odi pomilui, Gosp
Gospo
podi pomilui.
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