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com a comunidade habitual que se reúne na Capela do Hospital de Santa Marta, Lisboa

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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Kyrie
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Taizé

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

Salmo 18 (19)

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

A Palavra do Senhor ilumina a vida!

Aclamação

Taizé

Laudamus te, benedicimus te.
Nós te louvamos, nós te bendizemos.

Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigénito; quem acredita nele tem a vida eterna.

Apresentação dos dons

Na nossa escuridão, acende, Senhor, a tua luz de amor, a tua luz de amor.

Taizé

Sanctus

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

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

Agnus Dei

Taizé

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, miserere nobis. Dona nobis pacem.
compadece-te de nós. Dá-nos a paz.

Comunhão

Taizé

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi este.
Onde houver caridade e amor, onde houver amor, Deus aí está.

Final

Taizé

Ad te Jesu Christe levavi animam meam. Salvator mundi, in te speravi.
A ti, Jesus Cristo, elevo a minha alma. Salvador do mundo, em ti espero.

