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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

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

Salmo 136 (137)

M. Luís

Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém, fique presa a minha língua.

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

Taizé

O Senhor te fortalece. Deus nunca te abandona. O Senhor vem ao teu encontro.
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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

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu, Deus, in aeternum permanens.
Escuta a minha oração, e que o meu grito chegue até ti. Tu, Deus, permaneces eternamente.

Final

Taizé

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

