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Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 27 de Fevereiro de 2009
Entrada

O auxilio virá do Senhor, do Senhor o nosso Deus
Que fez o céu e a terra, o céu e a terra

Cântico no inicio e final do texto (salmo)
Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino

(É bom confiar no Senhor)

Cântico de Luz
Christe Lux mundi qui se qui turte
Habebit lumen vitae, lumen vitae

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

Leitura: Is. 58, 6-8
O Senhor diz: O jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos

injustamente, livrá-los do jugo que levam às costas, pôr em liberdade os oprimidos,
quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo
aos infelizes sem casa, atender e vestir os nus e não desprezar o teu irmão. Então,
a tua luz surgirá como a aurora, e as tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se.
A tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor atrás de ti.
Cântico de Silêncio:
Ad Te Jesu Christe levavi animam meam
Salvator mundi, in te speravi

(A Ti Jesus Cristo elevo a minha alma,

Salvador do mundo em Ti pus a minha esperança

)

Preces intercaladas : Vigilate et Orate (Vigiai e Orai)
Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz

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

Dona la pace Signore, a qui confida in Te,
Dona... Dona la pace Signore, Dona la pace

(Aos que confiam em Ti, Senhor dá a tua paz,

A paz aos que confiam em Ti. Dá-lhes a Tua paz)

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)

Oração Final:

Deus de paz, Tu não queres para nós uma inquietude persistente, mas um

humilde arrependimento do coração, um impulso de confiança que nos permite
entregar-Te as nossas faltas. E, na luz interior do perdão, pouco a pouco
descobrimos a paz do coração

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