O Senhor é a minha força

Paróquia de São Pedro do Prior Velho

ORAÇÃO DE
TAIZÉ
30 de Novembro de 2007

Entrada: Cantarei ao Senhor

Oração Final:
Espírito de Deus, Tu, em quem fomos baptizados para formar o Corpo da
Igreja, refresca os nossos corações.

Salmo: 25

(intercalado com o cântico “Ubi Carita Deus ibi est” )

Espírito de Deus, Tu, que em nós gritas que já não somos escravos, mas filhos,
ensina-nos a alegria de rezar.
Espírito de Deus, Tu, que acendes em nós o fogo da caridade e do perdão,
dá-nos a coragem do gesto que salva.
Espírito de Deus, Tu, que falas em nós quando somos questionados, põe em
nossos lábios o Evangelho de Jesus.

Cântico Final: Jesus, remember me

(Onde há caridade e amor, Deus está presente.)

Cântico de Luz: Christe, lux mundi

(Cristo, luz do mundo, quem te segue terá a luz da vida.)

Leitura: Lucas 5, 33-39
www.paroquia-sppv.pt

Cântico de Silêncio: Wait for the Lord

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.
Mas livra-nos de todo mal.

Adoração da Cruz:
Dona la pace Signore

(Espera o Senhor que o Seu dia está próximo. Fica atento com o coração.)

Tempo de Silêncio
Preces (intercaladas com o Kyrie 10)

Senhor, pedimos-Te pelos jovens, que vão ser crismados no próximo dia 8,
para que a luz e a força do Espírito Santo os conduza e os fortaleça. ♫ Kyrie
Senhor, pedimos-Te pelos membros da nossa comunidade para que se
deixem animar pelo Espírito Santo e que sejam testemunhas da fé em Cristo
ressuscitado. ♫ Kyrie
Senhor, pedimos-Te por todos os cristãos para que neste advento se deixem
conduzir e transformar por DEUS pai. ♫ Kyrie
Senhor, pedimos-Te pelos seminaristas que, no próximo Domingo, vão ser
ordenados diáconos, para que na sua caminhada se sintam sempre animados
pelo Espírito de Deus e, que sejam testemunhas dei Seu Amor infidável.
♫ Kyrie
[ Cada um, se quiser, pode acrescentar aqui a sua prece ]

(Dai, Senhor, a paz a quem em Vós confia.)

Tu és fonte de vida

