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Cântico inicial

Taizé

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

Kyrie

Taizé 5

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

Glória

Taizé

Gloria! Gloria in excelsis Deo! Gloria! Gloria! Aleluia! Aleluia!
Glória! Glória a Deus nos céus! Glória! Glória! Aleluia! Aleluia!

Salmo 28 (29)

M. Luís

O Senhor abençoará o seu povo; o Senhor abençoará o seu povo na paz.

Aclamação

Taizé 16

Aleluia! Aleluia!

Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
“Este é o meu Filho muito amado: escutai-o”. Aleluia

Sanctus

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

Ó Deus Santo, ó Deus Forte, ó Deus Imortal, a ti glória.

Apresentação dos dons

Taizé

Eis Jesus, que veio em meu auxílio. O Senhor com aqueles que me_amparam.
Eu te canto, tu que me levantas.
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Agnus Dei
Cordeiro de Deus, tu nos abriste o livro e as nossas lágrimas secaste,
tu dás sentido à nossa vida.
Cordeiro que tiras o pecado do mundo, tem piedade. – dá-nos a paz.

te

Comunhão

Taizé

Crucem tuam adoremos Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamos et glorificamus. Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Adoramos, Senhor, a tua cruz, louvamos, Senhor, a tua ressurreição.
Louvamos e glorificamos. Louvamos, Senhor, a tua ressurreição.

Final

Taizé

Jesu redemptor omnium, tu lumem et splendor Patris, tibi sit gloria, tibi Jesu sit gloria.
Jesus, de todos redentor, luz e esplendor do Pai: a ti a glória.

Fim do Tempo de Natal.
O Tempo Comum recomeça na Segunda-feira.
Bom ano e bons recomeços.

