Paróquia de São Pedro do Prior
Velho

Oração final:

“Chamei-te pelo teu nome; tu és meu. Eu, o Senhor,
sou o teu Deus. És precioso aos meus olhos e Eu te
amo. Não tenhas medo, Eu estou contigo.”
(Is 43, 1.3-5)

Cântico final:

O reino de Deus é um reino de paz, justiça e
alegria Senhor em nós vem abrir as portas do
Teu reino.

Sexta-Feira 25-04-2008

Oração com
cânticos de Taizé
Entrada:

Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.
Salmo:
(intercalado com)

O auxílio virá do Senhor; do Senhor o nosso Deus,
que fez o céu e a terra, o céu e a terra.
Deus é o nosso refúgio e a nossa força;
é a nossa ajuda nos momentos de angústia.
Por isso, não temos medo,
mesmo que a terra se ponha a tremer,
mesmo que as montanhas se afundem no mar;
mesmo que as águas rujam furiosas
e os montes tremam com o seu embate.
Um rio alegra com os seus canais a cidade de Deus,
a mais santa entre as moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, não pode vacilar;
Deus irá em seu auxílio ao romper do dia.
As nações murmuram, os reinos agitam-se.
Ele faz ouvir a sua voz e a terra desfaz.

Cântico de luz:

Por querermos seguir Cristo levamos dentro
de nós luz viva. Mas não se apaga ela tantas
vezes pelas nossas más acções e atitudes?

Senhor Jesus, Tu és a luz do Mundo
Dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minh´alma;
Saiba eu acolher o Teu amor.
Leitura: (Mt 5, 13-16)

“ Vocês são o sal do mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como
voltará a ser salgado? Já não presta para nada, senão para se
deitar fora e ser pisado por quem passa.
Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um
monte não se pode esconder. Também não se acende um cadeeiro
para o pôr debaixo de uma caixa. Pelo contrário, põe-se mas é no
lugar em que alumie bem a todos os que estiverem em casa. Do
mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente,
para que vejam as boas acções que vocês praticam e dêem
louvores ao vosso Pai que está nos céus.”

Preces:

Kyrie eleison. Christe eleisom

Pai Nosso:

(Rezado)

Adoração da Cruz:

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Cântico de Silêncio:

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

Meditação:

Somos sal do mundo, Cristo o disse.
Porque tantas vezes menosprezamos as
nossas capacidades e ocultamos com
ignorância, a sabedoria que nos está
inerente?

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

Misericordias domini in aeternum cantabo.

