Paróquia de São Pedro do Prior Velho
Oração com cânticos de Taizé
Sexta-feira, 25 de Março de 2011

Entrada:

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 a vida nos conduz.)

Salmo 32 (31) intercalado com:

Bonum est confidere in Domino
Bonum sperare in Domino

(É bom confiar e esperar no Senhor)

Feliz aquele a quem é perdoada a culpa e absolvido o pecado.
Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade
e em cujo espírito não há engano.
Confessei-te o meu pecado e não escondi a minha culpa;
disse: «Confessarei ao Senhor a minha falta»;
e tu me perdoaste a culpa do pecado.
Por isso, todo o fiel te invoca no tempo da angústia.
E, mesmo que transbordem águas caudalosas, jamais o hão-de atingir.
Tu és o meu refúgio: livras-me da angústia e me envolves em cânticos de
libertação.
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor;
exultai todos vós, que sois rectos de coração!

Cântico de Luz
Senhor Jesus, tu és luz do mundo: dissipa as trevas que me querem falar.
Senhor Jesus, és luz na minha alma: saiba eu acolher o teu amor.

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

Preces intercaladas com:
1.
2.
3.

4.

5.

Vigilate et orate

Deus nosso Pai, Tu que queres que sejamos criaturas novas em Cristo,
acolhe a nossa oração no teu regaço fraterno.
Senhor, Tu que nos dás a conhecer um novo céu e uma nova terra,
renova a nossa esperança em nós e nosso irmão.
Senhor, concede-nos que escutemos e recebamos a tua Palavra com o
coração cheio de amor e que tomemos como missão o semear da
unidade entre nós.
Senhor, é através do Teu amor que renascemos, pelo Espírito é
continuamente restaurada a pureza dos nossos corações, ajuda-nos
sempre a sentir a Tua presença.
Senhor, entregamos-Te a vida e a morte daqueles que são vítimas das
tragédias naturais dos últimos meses. Que encontrem em Ti o conforto
que precisam.

Pai Nosso (rezado)
Adoração da Cruz :

Nothing can ever come between us and the love of God,
the love of God revealed to us in Christ Jesus.

Deus é amor atreve-te a viver por amor.
Deus é amor. Nada há a temer.
Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.

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:

Wait for the Lord, whose day is near.
Wait for the Lord: keep watch, take heart!.
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