Paróquia de São Pedro do Prior Velho

ORAÇÃO COM CÂNTICOS
DE TAIZÉ
27 de Abril de 2012

¯Entrada: Surrexit Dominus vere (canon)

Cântico nr. 49

do Livro de cânticos de Taizé

Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia.
Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia.
(Ressuscitou de verdade. Aleluia, aleluia. Hoje o Senhor ressuscitou. Aleluia, aleluia.)

¯Salmo 24 (25): (intercalado com “Misericordias Domini”)

Cântico nr. 58

do Livro de cânticos de Taizé

Misericordias Domini in aeternum cantabo. (versículo) ♫

Misericordias…

(As misericórdias do Senhor para sempre cantarei)
[ver folha em anexo]

¯Cântico de Luz: Christe, lux mundi

Cântico nr. 125

do Livro de cânticos de Taizé

Christe, lux mundi, qui sequitur te
habebit lumen vitae, lumen vitae.
(Cristo, luz do mundo, quem te segue terá a luz da vida.)
(Durante o cântico acende-se uma vela. Este acto simbólico recorda-nos que mesmo
quando a noite se torna densa, na vida pessoal ou na vida da humanidade, o amor de
Cristo é um fogo que nunca se apaga.)

&

Leitura (Lc 24, 25-25) [ver folha em anexo]

¯Cântico de Silêncio: Bomum est confidere

Cântico nr. 35

do Livro de cânticos de Taizé

Bomum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
(É bom confiar e esperar no Senhor.)

Tempo de Silêncio
(Fazendo silêncio, pomos a nossa esperança em Deus. Quando cessam as palavras e os
pensamentos, Deus é louvado no enlevo silencioso e na admiração. «Para Vós, ó Deus, o silêncio é
louvor» Salmo 65)

¯Preces (intercaladas com Vigilate I)

Vigilate et orate. (prece) ¯Vigilate…
1. Cristo, pela tua ressurreição abres a todos os seres humanos as portas do
Reino: conduz-nos pelo caminho de eternidade. ¯ Vigilate…
2. Cristo, pela tua ressurreição chamas cada um a dar-se a si mesmo: inspira o
coração dos responsáveis dos povos para que construam um mundo mais justo.

¯ Vigilate…
3. Cristo, pela tua ressurreição curas as nossas fraquezas: apoia todos os que
sofrem no mundo, por causa da fome ou da doença. ¯ Vigilate…
4. Cristo, pela tua ressurreição torna a humanidade consciente da necessidade
de tomar conta do mundo aonde vive. ¯ Vigilate…
5. Cristo, pela tua ressurreição abres um futuro de paz: confirma a esperança
dos jovens para que eles possam viver, estudar e trabalhar pelo futuro dos
seus países. ¯ Vigilate…
6. Cristo, pela tua ressurreição reconciliaste-nos com Deus: concede a todos os
baptizados uma comunhão na fé e no amor. ¯ Vigilate…

Pai-Nosso: (recitado)
(A oração é feita de mãos dadas, simbolizando a partilha e o amor entre os Homens)

Adoração da Cruz:

¯ Deus é amor (Bóg jest miłością)

Deus é amor: atreve-te a viver por amor.
Deus é amor. Nada há a temer.

¯Mon âme se repose

Cântico nr. 32

do Livro de cânticos de Taizé

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
(A minha alma descansa em paz, no Senhor, que é fonte de salvação.
Sim, só em Deus descansa a minha alma: Nele encontra a paz.)

¯A alma que anda no amor

A alma que anda no amor, nem cansa nem se cansa.
A alma que anda no amor, nem cansa nem se cansa. O____ O____.

¯Ô toi, l'au-delà de tout

Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir?
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi.
(Tu, que estás acima de todas as coisa, quem te pode compreender?
Todos os seres te celebram, o desejo de chegarem até Ti.)

Testemunho: (Miguel Santos)
Oração Final:
Louvado sejas Jesus Cristo, tu ressuscitaste e hoje estás vivo. Preparas para
todos um lugar junto de Deus. Nós apoiamo-nos na tua presença invisível.
Tu disseste-nos: «Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos.»
Que esta esperança do Evangelho se estenda a toda a humanidade.

¯Cântico Final: In resurrectione tua

Cântico nr. 118

do Livro de cânticos de Taizé

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
(Alegrem-se os céus e exulte a terra: ressuscitou Jesus Cristo.)
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¯Salmo 24 (25): (intercalado com “Misericordias Domini”)

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(versículo) ♫ Misericordias…

(As misericórdias do Senhor para sempre cantarei)

1. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador.
♫ Misericordias…

2. Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias
e das vossas graças, que são eternas.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.
♫ Misericordias…

3. O Senhor é bom e recto
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
E dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
♫ Misericordias…

&

Leitura (Lc 24, 25-35)

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Jesus, por fim, disse-lhes: «Mas que falta de entendimento e
que lentidão a vossa para acreditar em tudo o que os profetas
disseram! Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes
de ser glorificado?» E pôs-se a explicar-lhes o que acerca dele
se dizia em todas as Escrituras, começando pelos livros de
Moisés e seguindo por todos os livros dos profetas.
Quando chegaram à aldeia para onde iam, Jesus fez como quem
ia para mais longe. Mas eles convenceram-no a ficar:
«Fica connosco, porque já se está a fazer tarde; já é quase
noite.» Jesus entrou e ficou com eles. Quando estavam à mesa,
pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o e dividiu-o com eles.
Foi nessa altura que se lhes abriu o entendimento e o
reconheceram, mas nisto ele desapareceu. Diziam então um
para o outro: «Não é verdade que o coração nos ardia no peito,
quando ele nos vinha a falar pelo caminho e nos explicava as
Escrituras?»
Levantaram-se imediatamente e voltaram para Jerusalém, onde
encontraram os onze apóstolos reunidos com outros
companheiros que lhes disseram: «É verdade que o Senhor
ressuscitou! Simão já o viu!» Os dois que vieram de Emaús
contaram-lhes então o que lhes acontecera pelo caminho, e
como o tinham reconhecido no partir do pão.
Palavra da Salvação.

