Oração com Cânticos de Taizé

26 de Outubro de 2007

Cântico de Entrada:
Cantarei ao Senhor enquanto viver,
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n´Ele encontro a minha alegria,
n´Ele encontro a minha alegria.

Salmo (113) intercalado com o Cântico:
As misericórdias do Senhor, para sempre cantarei.
Louvai, servos do Senhor
Louvai o nome do Senhor
Bendito seja o nome do Senhor,
Agora e para sempre.
Desde o nascer ao pôr-do-sol,
Seja louvado o nome do Senhor
O Senhor reina sobre todas as nações,
A sua majestade está acima dos céus.
Quem é como o Senhor, nosso Deus,
Que tem o seu trono nas alturas?
Ele se inclina, lá do alto,
Para observar o céu e a terra.
Ele levante do pó o indigente
E tira o pobre da miséria,
Para o fazer sentar entre os grandes,
Entre os grandes do seu povo.

Cântico de Luz:
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco sei carita
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo

Leitura:
«Filhinhos, ainda estou um pouco convosco. Procurar-Me-eis e, como disse aos
judeus, também vo-lo digo agora: Para onde Eu vou, vós não podeis ir. Um novo
mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros: assim como Eu vos amei, vós
também vos deveis amar uns aos outros. É por isto que todos saberão que sois
Meus discípulos: Se vos amardes uns aos outros.»
Jo 13, 33-35

Cântico de Silêncio:
Deus é Amor, Atreve-te a viver por Amor
Deus é Amor, Nada há a temer

Tempo de Silêncio…
Preces intercaladas com

(Kyrie eleison), Kyrie eleison, Christe Eleison

Pai Nosso
Cânticos de Vigília à Cruz:
Dona la pace Signore a chi confida in Te
Dona, dona la pace Signore, dona la pace
Nada te turbe, nada de espante, quem a Deus tem nada lhe falta
Nada te turbe, nada de espante só Deus basta
The kingdom of God is justice and piece
Enjoy in the holy Spirit
Come Lord and open in us
The gates of your Kingdom

Oração Final:
Se todos nós Te temos bem pertinho nos nossos corações, então porque é que
teimamos em não Te ouvir?
Porque é que não começamos por espalhar a Tua obra seguindo o mais simples dos
Teus mandamentos que é dizer Amo-te ao próximo, dar a mão ao que precisa,
sorrir aos que estão tristes e ouvir os que precisam de ser ouvidos.
Para quê fugir ao que nos ensinaste? Para quê abdicar daquele momento certo em
que estamos ao lado de quem precisa muito de nós e dizer…estou aqui!

Cântico Final:
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas Pater
Commendo spiritum meum.
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