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POR FAVOR, LEVE ESTA FOLHA CONSIGO, NÃO A DEIXE NA CAPELA. 
 
Cântico inicial  Taizé 

 
Jesus Cristo, filho amado, por ti eu chamo vem socorrer-me. 
Jesus Cristo, filho amado, em meu auxílio vem se demora. 
 

 
 
Glória  Missa Ad Gloria Dei Patris (Verbe de Vie) 

 
Gloria, gloria in exelsis Deo! 
Glória, glória a Deus nas alturas! 

 
Salmo 79 (80)                     Manuel Luís 
 

A vinha do Senhor é a casa de Israel. 
 

 

Jes - us       Cri    -    sto, fil-ho_a   -   ma    -    do,       por  ti    eu    cha – mo__ vem  so - cor - rer-me.    Jes - us 

  Cri      -     sto,     fil-ho_a    -    ma   -  do,             em  meu au     -   xí    -   lio     vem sem       de    -  mo  -  ra 



Aclamação  Missa Ad Gloria Dei Patris (Verbe de Vie) 

 

 
 
 

 
 

  Eu vos escolhi do mundo para que vades e deis fruto 
              e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia. 

 
 

Apresentação dos dons  Taizé 
 

A Palavra, Senhor, não morre, nunca morre porque_é a própria vida. 
E a vida, Senhor, não vive apenas, a vida vivifica. 

 
 

 

 A     pa     -    la  -  vra,       Se  - nhor,     não           mor    -   re,                nun  - ca 

 mor  -  re,             por  - que_é      a        pró   -  pria        vi    -    da.                 E      a 

   vi  -   da,             Se  -  nhor   não     vi  -  ve_a    -   pe   -   nas,            não   vi  - ve_a - 

- pe  -  nas,             a        vi   -   da       vi   -    vi     -     fi     -    ca.                    A     pa    - 



Sanctus  Missa Ad Gloria Dei Patris (Verbe de Vie) 
 

Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hossana in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hossana in excelsis. 
Santo, Santo Senhor, Deus, Deus dos Exércitos! 
Cheios estão os céus e a terra da tua glória. Hossana nas alturas. 
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas. 
 

 
 
Agnus Dei  Missa Ad Gloria Dei Patris (Verbe de Vie) 

 
Agnus Deis qui tolis pecata mundi: miserere nobis. Dona nobis pacem. 
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo: tem piedade de nós. Dá-nos a paz. 

 



Comunhão  Taizé 
 

Per crucem et passionem tuam libera nos, Domine.  
Per sanctam ressurretionem tuam libera nos, Domine. 
Pela tua cruz e paixão, liberta-nos, Senhor.  
Pela tua santa ressurreição, liberta-nos, Senhor. 
 
 

 
 
 
 
Final  Taizé 

Da pacem Domine, da pacem o Christe, in diebus nostris. 
Dá-nos a paz, Senhor. Cristo vem dar-nos a paz aos nossos dias. 
 
 

 


