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Cântico inicial

Taizé

Jesu Christe, Fili Dei, in adiutorium meum intende.
Jesu Christe, Fili Dei, ad adiuvandum me festina.
Jesus Cristo, Filho de Deus, vinde em meu auxílio.

... apressai-vos a ajudar-me.

Kyrie 13

Taizé

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

Salmo 84 (85)

M. Luís

Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação.

Glória 207

P. Vallé | adapt. J. A. Mourão, op

Aclamação

Chevetogne

Aleluia!

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos do nosso coração,
para sabermos a que esperança fomos chamados.

Sanctus

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

Ó Deus Santo, ó Deus Forte, ó Deus Imortal, a ti glória.

Apresentação dos dons

Taizé

Tu estás para além do fim, quem te pode conhecer?
Toda a vida te celebra, todo o nosso ser anseia por ti.

Tu

vi - da

estás pa - ra_a - lém

te ce - le - bra,

Agnus Dei 900 A. Gouzes, op | adapt. J. A. Mourão, op

do fim,

quem

te

to - do_o nos - so

po - de

ser

co - nhe - cer?

an - sei - a

por

To - da_a

ti.

Tu

Comunhão

Taizé

Da pacem cordium. Da pacem. Da pacem.
Dá-nos a paz do coração. Dá-nos a paz.

Pós-comunhão

Taizé

A minha alma descansa em paz no Senhor, que é fonte de salvação.
Sim, só em Deus descansa a minha alma; nele encontra a paz.

Final

Taizé

Senhor que floresça a tua justiça, e a tua paz inunde a terra!
Ó Deus, que floresça a tua justiça e se encha a nossa vida de ti!

Se - nhor que flo -res-ça_a tua jus - ti - ça, e_a tua paz

Deus que flo - res - ça_a tua jus - ti - ça,

e

se

i - nun - de a

en-cha_a nos-sa

ter - ra!

vi - da de

ti!

Ó

Se -

