Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 30 de Março de 2007

Entrada

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor. Deus é amor, nada há a temer.
Cântico no inicio e final do texto (salmo)
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.
[Pegadas na areia]

Uma noite eu tive um sonho…

Sonhei que andava a passear na praia com o Senhor,
E, no firmamento, passavam cenas da minha vida. Após cada cena que passava,
percebi que ficavam dois pares de pegadas na areia: um era o meu e o outro era do
Senhor.
Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para
trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha
vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso

aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceume deveras e perguntei então ao Senhor:
- Senhor, Tu disseste-me que, uma vez que resolvi seguir-Te, Tu andarias
sempre comigo, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores
tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não
compreendo porque é que, nas horas em que eu mais necessitava de Ti, tu me
deixaste sozinho.

O Senhor respondeu-me:
-Meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento.
Quando viste, na areia, apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi
exactamente aí que peguei em ti ao colo.

Cântico de Luz
De noite, iremos em busca da fonte de água viva.
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia.
Leitura: MC (Marcos) 6,7-13
Cântico de Silêncio
Dona la pace Signore a chi confida in te.

Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
Tempo de Silêncio: 7 minutos

Preces intercaladas

Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Pai Nosso (Sal da Terra)
Pai, Tu que estás no céu

Santificado seja Teu nome
Venha nós o Teu Reino,
Cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
E em cada dia da nossa existência;
Perdoa as nossas ofensas
Como perdoamos também

E não nos deixes cair em tentação,
Mas livra-nos de todo o mal. (2x)
Adoração da Cruz
O auxílio virá do Senhor; do Senhor o nosso Deus,
Que fez o céu e a terra, o céu e a terra.
O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria Senhor em nós vem abrir as
portas do Teu reino.
A alma que anda no amor não cansa, nem se cansa

Oração Final
O caminho não é novo. O novo está em nós, no nosso jeito de caminhar neste mundo
que não brilha apenas, mas compartilha, vive a cumplicidade da sabedoria, da
humildade e do amor de Deus.
Cântico Final
Tu és fonte de Vida, Tu és fogo, Tu és Amor.
Vem Espirito Santo. Vem Espírito Santo.

