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Cântico inicial

Taizé

Estou certo, verei como o Senhor é bom na terra dos vivos.
Sim, eu verei como o Senhor é bom. Em Deus confiarei.

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 146 (147)

M. Luís

Louvai o Senhor que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor.

Aclamação

Taizé 20

Aleluia! Aleluia!

Cristo suportou as nossas enfermidades
e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia

Apresentação dos dons

Taizé

Bendito seja Deus porque ouviu a minha voz.
Nele está a minha força. Confio em ti, Senhor!

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

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

Final

Taizé

Feliz quem se abandona a ti, Senhor, na confiança e na paz.
Tu nos guardas na alegria, na simplicidade, na misericórdia.
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