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Cântico inicial

Taizé

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

Glória 207

P. Vallé | adapt. J. A. Mourão, op

Salmo 22 (23)

Joseph Gélineau

O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar.
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Aclamação

Chevetogne

Aleluia!

As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor;
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.

Cântico baptismal

Taizé

Jubilate Deo, aleluia.
Alegrai-vos em Deus, aleluia.

Apresentação dos dons

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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Sanctus

Re - pou - sa, mi-

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

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

Agnus Dei 900

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

Comunhão
Vós todos que tendes sede, vinde a mim; eu vos saciarei das fontes altas da vida.

Final

Taizé

Felizes os pobres, porque deles é o Reino de Deus.

