
 
Oração com cânticos de Taizé 

28 de Setembro de 2007 
 
Entrada: Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 
                   Viene Spirito Santo, viene Spirito Santo.  
     (Tu és fonte de vida, Tu és fogo, Tu és amor. 
       Vem Espirito Santo, vem Espirito Santo.)  
 
Salmo:  
      Deus é nosso refúgio e a nossa força, ajuda permanente nos momentos de angústia. 
           
       Por isso não temos medo, mesmo que a terra trema, mesmo que as montanhas se 
afundem no mar; mesmo que as águas rujam furiosas e os montes tremam com o seu 
embate. 
 
         Um rio, com os seus canais, alegra a cidade de Deus, a mais Santa entre as 
moradas do Altíssimo. 
 
 
Cântico de luz: 

Na nossa escuridão acende Senhor a tua Luz de amor 
Na nossa escuridão acende Senhor a tua Luz de amor 

 
    
Leitura: Mt.  5, 13- 16  
«Vós sois o sal da terra! Ora, se o sal se corromper, com que se há-de salgar? Não serve 
para mais nada, se não para ser lançado fora e ser pisado pelos Homens. Vóis sois a luz 
do mundo: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem se acende a 
candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador, e assim 
alumia a todos os que estão em casa. Brilhe a Vossa luz diante dos Homens de modo 
que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.»  

 
 
Cântico: 

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

(Nas tuas mãos, ó Pai ,entrego o meu espirito) 
   
 
Tempo de Silêncio....  (Deixai que o Senhor ore em vós…) 
  
 



Orações partilhadas intercaladas com  Kyrie, Kyrie eleison  
          Kyrie, Kyrie eleison (Kyrie 1) 
 
 
Pai Nosso (A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens) 
 
 
Cânticos de vigília à cruz : (Seguindo uma tradição oriental, o ícone da cruz é colocado no meio da 
assembleia, para que os fiéis se possam dirigir a ela e, em silêncio, entregar a Cristo os seus anseios e 
preocupações) 
 
Deus é amor, atreve-te a viver por amor 
Deus é amor, nada há a temer. 
 
 

Jesus remember me, when you come into your kingdom 
Jesus remember me, when you come into your kingdom 

 
 
Bendigo al Señor porque escucha mi voz,  
el Señor es mi fuerza, confía mi corazón. 
 
 
Oração :   Quero seguir-Te Senhor, no meio deste mundo;  
        Quero seguir-Te Senhor no meio de tantas dificuldades (...) 
        Quero seguir-Te Senhor, porque sei que necessitas de mim para criar um 
mundo  onde reinem cada vez mais a justiça, o amor e a paz(...) 
 
Sei Senhor que ter-Te no no centro da minha vida não é fácil,  
que as dificuldades hão de aflorar sem que eu as procure. 
 
Serão, algumas vezes, os que me rodeiam a convidar-me a deixar-Te; 
outras, será a minha preguiça, a minha comodidade, o orgulho, o meu “eu”... 
 
Apesar de tudo, quero lançar-me no vazio, quero apostar em Ti. 
Porque sei que só quem aposta nesta vida é capaz de ganhar algo; 
Porque sei que seguir-Te é fazer um exercício de confiança total e eu estou disposto a 
realizá-lo, porque Tu não me vais defraudar. 
 
 
Cântico Final: Cantarei ao Senhor enquanto viver 
       Louvarei o meu Deus enquanto existir 
       Nele encontro a minha alegria 
       Nele encontro a minha alegria. 
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