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Oração com cânticos de Taizé 

Sexta-feira, 25 de Setembro 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 intercalado (salmo): Bonum est confidere in Domino 

Bonum sperare in Domino 
(É bom confiar no Senhor) 

Ó Deus, tu és o meu Deus! Anseio por ti!  
A minha alma tem sede de ti;  
todo o meu ser anela por ti,  
como terra árida, exausta e sem água.  
Quero contemplar-te no santuário,  
para ver o teu poder e a tua glória. 

O teu amor vale mais do que a vida;  
por isso, os meus lábios te hão-de louvar.  
Quero bendizer-te toda a minha vida  
e em teu louvor levantar as minhas mãos.  
A minha alma será saciada com deliciosos manjares,  
com vozes de júbilo te louvarei. 

Lembro-me de ti no meu leito,  
penso em ti, se fico acordado,  
porque tu és o meu auxílio,  
e à sombra das tuas asas eu exulto.  
A minha alma está unida a ti,  
a tua mão direita me sustenta. 
 
Cântico de Luz 

Christe Lux mundi qui se qui turte 
Habebit lumen vitae, lumen vitae 

 
 



Leitura do Evangelho segundo São Lucas (Lc. 12, 29-32) 
 
“Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou de beber, nem andeis ansiosos, pois os 
homens do mundo é que andam à procura destas coisas; mas o vosso Pai sabe que tendes 
necessidade delas. Procurai antes o Seu Reino e o resto ser-vos-á dado por acréscimo. Não 
temas pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o Reino.” 
 
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: 
A nossa confiança em Deus pode ser reconhecida quando se exprime no dom simples das 
nossas vidas: é acima de tudo quando é vivida que a fé se torna credível e se comunica. 
 
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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