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Cântico inicial  Taizé 

 
Surrexit Christus, aleluia! Cantate Domino, aleluia!  
Ressuscitou Cristo, aleluia! Cantai ao Senhor, aleluia! 
 
 

 
 
Kyrie  Taizé 

 
Kyrie, eleison. 
Senhor, compaixão. 
 

 

 
 
Aclamação  Taizé 

 
Aleluia! 
  

 

  

Senhor Jesus, abri-nos as escrituras, falai-nos e inflamai o nosso coração. 



Glória  P. Vallé | adapt. J. A. Mourão, op 
 

 

 
Salmo 4 A. Gouzes, op | adapt. J. A. Mourão, op 

 

 
És tu, Senhor, que iluminas meus olhos! Ó meu Deus, minha lâmpada nas trevas. 

 

  
 
Apresentação dos dons  Taizé 

 
Confitemini Domino quoniam bónus. Confitemini Domino. Aleluia! 
Demos graças ao Senhor porque [Ele] é bom. Demos graças ao Senhor. Aleluia! 
   

 



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

Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hossana in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hossana in excelsis. 
Santo, Santo Senhor, Deus, Deus dos Exércitos! 
Cheios estão os céus e a terra da tua glória. Hossana nas alturas. 
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hossana nas alturas. 
 

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

 
Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós.     Dai-nos a paz. 

 

 
 
 



Comunhão  Taizé 
Repousa minh’alma no Senhor, no nosso Deus, pois ele é bom.  
Ele livrou da morte a minha alma e afastará a tristeza do meu coração. 
 

 
 

Final  Taizé 
 

A Palavra, Senhor, não morre, nunca morre porque_é a própria vida. 
E a vida, Senhor, não vive apenas, a vida vivifica. 

 

   Re - pou  -  sa, mi-nh’al-ma no   Se   -    nhor,   no nos-so   Deus              pois Ele          é 

  bom.                         E - le     li    -    vrou                da   mor-te_a mi-nha      alma                            e_a -fas-ta- 

  rá            a   tris - te        -         za      do  meu co - ra - ção.                Re  -  pou    -   sa,  mi-nh’al-ma no   Se   - 

             Re - pou  -   sa,   mi  -  nh’al-ma no  Se-nhor,              no nos-so   Deus             pois 

  Ele        é         bom     E  - le     li -  vrou                 da     mor-te_a mi-nha  alma     

        e_a-faz - ta - rá           a   tris   -   te        -          za   do  meu co - ra   -  ção.               Re - pou    -  sa,   mi-
nh’al-ma no   Se   - 

  A     pa    -    la  -  vra,       Se  - nhor,     não           mor    -   re,                nun  - ca 

 mor  -  re,             por  - que_é      a        pró   -  pria        vi    -    da.                 E      a 

   vi  -   da,             Se  -  nhor   não     vi  -  ve_a    -   pe   -   nas,            não   vi  - ve_a - 

- pe  -  nas,             a        vi   -   da       vi   -    vi     -     fi     -    ca.                    A     pa    - 


