Paróquia de São Pedro
do Prior Velho

Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2011
Entrada
Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei o Senhor enquanto existir,
n’Ele encontro a minha alegria, n’Ele encontro a minha alegria
Cântico no inicio e final do texto (salmo)
Laudate Omnes gentes
Laudate Dominum (Bis)
Eu vos dou graças, Senhor, de todo o coração,
Eu vos canto na presença dos Deuses.
Prostro-me perante o Vosso Santo templo,
E louvo o Vosso nome, pela Vossa bondade e fidelidade.
Exaltais acima de tudo o Vosso nome e engrandeceis a vossa palavra.
No dia em que vos invocar, Vós me atendeis,
acrescentais as forças da minha alma.
Louvam-vos Senhor, todos os reis da Terra,
ao ouvirem as palavras da Vossa boca
Eles celebram os caminhos do Senhor,
Porque grande é a glória do Senhor.
O Senhor é excelso: vê os humildes
e conhece os soberbos desde longe.

Mesmo que me encontre no meio da angustia,
Vós conservais a minha vida;
Estendei a Vossa mão contra a ira dos meus inimigos,
e a Vossa direita me salva. O Senhor completará o que começou
em meu favor. Senhor, o Vosso amor é eterno,
não abandoneis as obras das Vossas mãos.
Cântico de Luz:

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

Leitura: I João 3, 16
Foi com isto que ficamos a conhecer o amor: Jesus deu a sua vida por nós;
assim também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém possuir

bens deste mundo e vendo o seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração,
como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Meus filhinhos, não amemos
com palavras, nem com a boca, mas com obras e com verdade. Por isto
conheceremos que somos da verdade e, na sua presença, sentir-se-á tranquilo o
nosso coração, mesmo quando o coração nos acuse; pois Deus é maior que o nosso
coração e conhece tudo.
Cântico de Silêncio:
El alma que anda en amor, Ni cansa, ni se cansa
(A alma que anda no Amor, não cansa, nem se cansa)

Preces intercaladas :
Jesus remember me when you come into your kingdom
(Jesus lembra-te de mim quando entrares no Teu Reino)

Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz
Deus é Amor, atreve-te a viver por Amor
Deus é Amor, nada há a temer
Na nossa escuridão acende, Senhor, a Tua luz de amor
O auxílio virá do Senhor, do Senhor o nosso Deus
Que fez o céu e aterra, o céu e a terra
Oração Final
Cântico Final :
I’am sure, I shall see the goodness of the Lord, in the land of the living
Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm trust in the Lord
(Certamente verei a bondade do Senhor, na terra da vida,
seguramente verei a bondade do nosso Deus, tende animo, confiai no Senhor)
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