
PPaarróóqquuiiaa  ddee  SSããoo  PPeeddrroo  ddoo  PPrriioorr  VVeellhhoo  

Oração com cânticos de Taizé 
Sexta-feira, 26 de Março de 2010 

 
Entrada  

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa. 
(A Alma que anda no amor, nam cansa nem se cansa) 

 
Salmo 143 (142) intercalado com

Bonum est confidere in Domino 
: 

Bonum sperare in Domino 
(É bom confiar e esperar no Senhor) 

 
Senhor, responde-me depressa; estou prestes a desfalecer!  
Não escondas de mim a tua face, pois seria como os que descem à sepultura. 
 
Faz que eu sinta, desde a manhã, a tua bondade, porque é em ti que eu confio.  
Mostra-me o caminho a seguir, porque para ti elevo a minha alma. 
 
Ensina-me a cumprir a tua vontade, pois tu és o meu Deus.  
Que o teu espírito bondoso me conduza pelo caminho recto. 
 
Senhor, por amor do teu nome, conserva-me a vida!  
Tira a minha alma da angústia! Porque eu sou teu servo. 

 

Senhor Jesus, tu és luz do mundo: dissipa as trevas que me querem falar. 
Cântico de Luz 

Senhor Jesus, és luz na minha alma: saiba eu acolher o teu amor. 
 
Leitura: Mt 26, 36-41 

Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado 
Getsémani e disse-lhes: «Sentai-vos aqui, enquanto Eu vou além orar.» E, levando 
consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a 
angustiar-se. Disse-lhes, então: «A minha alma está numa tristeza de morte; ficai 
aqui e vigiai comigo.» 

E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e 
dizendo: «Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não 
seja como Eu quero, mas como Tu queres.» 



Voltando para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a 
Pedro: «Nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo! Vigiai e orai, para não 
cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é débil.» 
 
Cântico de Silêncio

Permanece junto de mim. Ora e vigia, ora e vigia. 
:  

 
Preces intercaladas com

Vigilate et orate 
: 

 
1. Senhor, dai-nos força para optar pelo teu caminho de Amor e justiça, 

apesar de muitas vezes não ser o caminho mais fácil. 
2. Senhor, permanece junto daqueles que hoje desanimam devido às 

consequências da actual situação económica. 
3. Senhor, pedimos-Te que fortaleças todas as pessoas que nos últimos 

dias ficaram sem as suas casas. Dai-lhes coragem nesta fase de 
reconstrução das suas vidas. 

4. Senhor, entregamos-Te a vida e a morte daqueles que são vítimas das 
tragédias naturais dos últimos meses: Haiti, Madeira e Chile. 

Pai Nosso (rezado) 
 
Adoração da Cruz 

Jesus, remember me  
: 

when you come into your kingdom. 
 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
 

De noite iremos em busca da fonte de água viva. 
Só nos guia a nossa sede, só nossa sede nos guia. 

 
Oração Final

Senhor Jesus, Tu que conhecendo os desígnios de Deus, e perante a 
angústia que te assolava, confiaste no Pai e entregaste a tua Vida por Amor a nós. 
Ajuda-nos a superar os momentos de desânimo e a entregar todas as nossas 
dúvidas e receios a Ti. 

: 

 
Cântico Final

Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
: Dona la pace Signore a chi confida in te. 


