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Cântico inicial

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.
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Kyrie

Re - pou - sa, mi-

Taizé 13

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

Glória

P. Vallé | adapt. J. A. Mourão, op

Salmo 130 (131)

Taizé

Christe Salvator, filius Patris, dona nobis pacem.
Cristo Salvador, filho do Pai, dá-nos a paz.

Aclamação

Taizé 17

Aleluia!

Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo, diz o Senhor;
e quando eu for levantado da terra atrairei todos a mim.

Aleluia!

Apresentação dos dons

Taizé

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

Sanctus

Taizé

Agnus Dei

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

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

Comunhão

Dai-nos a paz.

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

Bendito sejas, meu Senhor, sol que iluminas a casa,
mão que sustentas minha vida à espera.

Final

Taizé

Cantate Domino canticum novum. Aleluia. Cantate Domino, omnis terra. Aleluia.
Cantai ao Senhor um cântico novo. Aleluia. Cantai ao Senhor, toda a terra. Aleluia.

