Paróquia de São Pedro do Prior
Velho
Sexta-Feira, 23/02/07

Oração com
cânticos de Taizé
Entrada:

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

Salmo: Sl 4, 2-4,7-9 (intercalado)

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

Ó Deus, meu defensor, escuta-me, quando te invoco!
Tu, que na angústia me deste alívio,
tem compaixão de mim e ouve a minha oração.
Homens, até quando desprezarão o Deus glorioso?
Por que andam à procura do que é falso,
em busca do que não tem sentido?
Saibam que o Senhor faz maravilhas
por aquele que lhe é fiel,
e que me escutará, quando o invocar.
Muitos dizem: “Quem nos dará a felicidade,
já que os teus olhos se afastaram de nós, Senhor?”
Tu, porém, dás mais alegria ao meu coração
do que a alegria dos que têm trigo e vinho em abundância.
Deito-me em paz e logo adormeço,
porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.

Cântico da Luz:

Adoração da Cruz:

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.

Beati voi poveri, perche vostro è il regno di Dio.

Leitura
Leitura::

El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;
El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;
O...

“Quando jejuarem, não andem de cara triste, como as pessoas fingidas,
que até desfiguram a cara para toda gente ver que andam a jejuar.
Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas
tu, quando jejuares, lava a cara e penteia bem o cabelo. Deste modo,
ninguém saberá que andas a jejuar, a não ser o teu Pai, que está
presente sem ser visto. Ele, que vê tudo o que se passa em segredo, te
dará a recompensa.”
(Mt 6, 16-18)
Cântico de silêncio
silêncio::

Oração :

O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto.
Ele é nosso salvador. N’Ele eu confio e nada temo,
n’Ele eu confio e nada temo.

Tempo de silêncio

Orações partilhadas

In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater commendo spiritum meum.

(intercaladas com):

Quando nos voltarmos para o Mestre Divino, nos convertermos a Ele
e experimentarmos a Sua misericórdia através do sacramento da
reconciliação, descobriremos um “olhar” que nos indaga
profundamente e que pode reanimar as multidões e cada um de nós.
Esse olhar devolve a confiança a quantos não se fecharem no
cepticismo, abrindo à sua frente a perspectiva da eternidade feliz.

Cântico Final

Kyrie eleison. Christe eleison.

Pai Nosso

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

