Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 31 de Outubro de 2008

Entrada
Chxriste Lux mundi, qui se qui turte
Habebit lumen vitae, lumen vitae

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

Cântico no inicio e final do texto (salmo)
Bendito seja Deus, porque ouviu a minha voz
n’Ele está a minha força: confio em ti, Senhor!

Cântico de Luz
Na nossa escuridão, acende Senhor a Tua luz de amor, a Tua luz de amor
Na nossa escuridão, acende Senhor a Tua luz de amor, a Tua luz de amor

Leitura: Is 60, 18-20

Não mais se ouvirá falar de violência na tua terra, nem de devastações ou

de ruínas dentro do teu território. Darás às tuas muralhas o nome de “Salvação, e
às tuas portas o nome de “Louvor”.
Já não será o sol que iluminará durante o dia, nem a lua, durante a
noite.
O Senhor será a tua luz eterna, o teu Deus será o teu esplendor. Não se
porá mais o teu sol, e a tua lua não mais se esconderá, porque o Senhor será a tua
luz eterna e terão fim os dias do teu luto.

Cântico de Silêncio:
Wait for the Lord whose day is near
Wait for the Lord, keep watch, take heart
(Confia em Deus, teu Salvador,
confia em Deus, ele é amor)

Preces intercaladas
Viva Deus uno e trino em nossos corações
Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz

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

Bless the lord my soul, and bless God’s holy name
Bless the Lord my soul, who leads me into life.
(Bendiz o Senhor, louva o Seu santo nome,
Bendiz o Senhor que à vida conduz)

Il Signore ti ristora, Dio non allontana
Il Signore viene ad incontrarti, viene ad incontrati
(O Senhor renova-te, Deus não te afasta
O Senhor vem ao teu encontro)

Oração Final:
Louvamos-Te , Deus vivo, pelos teus filhos que, através da terra procuram ser
testemunhas da paz, da confiança e da reconciliação.
Cântico Final
Jesus remember me when you come into your kingdom,
Jesus remember me when you come into your kingdom
(Jesus lembra-te de mim quando entrares no Teu reino)
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