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Cântico inicial

Taizé

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

Taizé 20

Aleluia! Aleluia!

O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria região da morte uma luz se levantou. Aleluia

Kyrie

Taizé

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Senhor, compaixão. Cristo, compaixão. Senhor, compaixão.

Glória

J. Berthier

Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. Gloria, gloria, gloria Spiritui Sancto.
Glória ao Pai e ao Filho. Glória ao Espírito Santo.

Salmo 94 (95)

M. Luís

Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.

Apresentação dos dons

Taizé

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum.
Que o Espírito de Jesus Cristo, Espírito de amos, confirme o teu coração.

Sanctus

A. Gouzes, op | adapt. J. A. Mourão, op

Santo. Santo. Santo. Senhor, Deus do universo!
O Céu e a terra estão cheios da tua glória. Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas.

Agnus Dei

M. Skinner | adapt. J. A. Mourão, op

Cordeiro que tiraste o pecado do mundo, tem piedade de nós. – dá-nos a paz.

Comunhão

Taizé

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor!

Final

Taizé

O auxílio virá do Senhor, do Senhor, o nosso Deus, que fez o céu e a terra.

