Paróquia de São Pedro do Prior Velho

Cânticos de Vigília à Cruz:

Oração com Cânticos de

El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;

Taizé

El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa;
O...

A alma que anda no amor não cansa, nem se cansa.

Nada te turbe, nada te espante,
quem a Deus tem, nada lhe falta.
Nada te turbe, nada te espante,
só Deus basta.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater commendo spiritum meum.
Nas Tuas mãos ó Pai, entrego o meu espírito
Oração Final:

25/07/2008

Entrada:
Deus é amor. Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.
Salmo (23) intercalado com:
O... Adoramus te o Christe.
Te adoramos ó Cristo.
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Em verdes prados me faz descansar
e conduz-me às águas refrescantes.

Deus de toda eternidade, que o saibamos ou não, teu

Ele reconforta a minha alma.

Espírito Santo é luz em nós. Ele ilumina as sombras da

Ele guia-me por caminhos rectos,

nossa alma. Atravessa as nossas noites interiores, as
inunda da sua invisível presença.
Cântico Final:
Cantarei ao Senhor enquanto viver.
Louvarei o meu Deus enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria;
n’Ele encontro a minha alegria.

por amor do seu nome.
Ainda que atravesse vales tenebrosos,
de nenhum mal terei medo porque Tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado dão-me confiança.
Preparas a mesa para mim à vista dos meus inimigos;
ungiste com óleo a minha cabeça;
a minha taça transbordou.
Na verdade, a tua bondade e o teu amor
hão-de acompanhar-me todos os dias da minha vida,

e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
Cântico de Silêncio:
Cântico da Luz:

Senhor Jesus, Tu és luz do mundo,

Na nossa escuridão acende Senhor a Tua luz d’amor, a

dissipa as trevas que me querem falar.

Tua luz d’amor.

Senhor Jesus, és luz na minh’alma;

Na nossa escuridão acende Senhor a Tua luz d’amor,

saiba eu acolher o Teu amor.

a Tua luz d’amor.
Leitura: (Jo 3, 1-8) Diálogo com Nicodemos

Meditação (pelo Pe. Rui Santiago)
Tempo de Silêncio

Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um
chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe:
«Rabi, nós sabemos que Tu vieste da parte de Deus, como
Mestre, porque ninguém pode realizar os sinais portentosos
que Tu fazes, se Deus não estiver com ele.» Em resposta,
Jesus declarou-lhe: «Em verdade, em verdade te digo: quem
não nascer do Alto não pode ver o Reino de Deus.»
Perguntou-lhe Nicodemos: «Como pode um homem nascer,
sendo velho? Porventura poderá entrar no ventre de sua
mãe outra vez, e nascer?»
Jesus respondeu-lhe: «Em verdade, em verdade te digo:
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no
Reino de Deus. Aquilo que nasce da carne é carne, e aquilo
que nasce do Espírito é espírito. Não te admires por Eu te
ter dito: 'Vós tendes de nascer do Alto.' O vento sopra
onde quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que
nasceu do Espírito.»

Preces intercaladas com:
Kyrie , Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
1. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o teu Espírito, e a
encontrar n’Ele força para nos transformarmos.
2. Senhor, dá-nos o dom do discernimento para nos
aceitarmos, e aceitarmos também o outro como ele é.
3. Senhor, contigo ajuda-nos a procurar, tanto em nós como
no outro, o melhor e da melhor maneira.
4. Senhor, ajuda-nos a ser mais maduros na Fé, sábios na
esperança e fortes no amor.
Pai Nosso

