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Cântico inicial

Taizé

Vem, Espírito de Deus, Vem Espírito Santo. Renova a terra_inteira.
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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 31 (32)

M. Luís

Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação.

Aclamação

Taizé 20

Aleluia! Aleluia!

Apareceu entre nós um grande profeta: Deus visitou o seu povo. Aleluia

Apresentação dos dons

Taizé

Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor.
Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo.

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

J. Gelineau | adapt. J. A. Mourão, op

Ó Luz dos corações, Senhor, caminho por andar,
ó Luz para toda a terra, no teu Amor agrega-nos.
Aleluia! Amor de todo o amor, Senhor,
palavra viva que rasga a noite escura
abrindo em nós as portas do louvor. Aleluia!
Ó fogo dos corações, Senhor, ó fonte dos afectos,
calor que desloca os muros, no teu amor agrega-nos.
Aleluia! Amor de todo o amor, Senhor,
a quem iremos senão ao teu encontro
no teu jardim às portas da esperança. Aleluia!
Espírito de amor, ó luz, que inunda o nosso ser,
derrama em toda a terra, Senhor, a paz e a verdade.
Aleluia! Amor de todo o amor, ó fogo que ilumina,
por ti, arder quisera e nossa vida toda fosse oferenda. Aleluia!

Final

Taizé

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes. Aleluia.
Louvai o Senhor todos os povos. Aleluia.

