Vigília da Unidade

Vigília da Unidade

Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu
és amor. Vem, Espírito Santo, vem,
Espírito Santo

Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu
és amor. Vem, Espírito Santo, vem,
Espírito Santo

O Reino de Deus é paz e justiça e gozo
no Espírito Santo. Cristo vem abrir em
nós as portas do teu Reino.

O Reino de Deus é paz e justiça e gozo
no Espírito Santo. Cristo vem abrir em
nós as portas do teu Reino.

Cantarei ao Senhor enquanto eu viver,
louvarei o meu Deus enquanto existir,
nele encontro a minh´alegria, nele
encontro a minh´alegria.

Cantarei ao Senhor enquanto eu viver,
louvarei o meu Deus enquanto existir,
nele encontro a minh´alegria, nele
encontro a minh´alegria.

Salmo 33 (32)

Salmo 33 (32)

(Refrão) Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai.

(Refrão) Enviai o vosso Espírito, Senhor,
e da terra toda a face renovai.

Aleluia

Aleluia

Dominus spiritus est, spiritus autem
vivificat, spiritus autem vivificat. (Deus
é Espírito, o Espírito nos faz viver, o
Espírito nos faz viver)

Dominus spiritus est, spiritus autem
vivificat, spiritus autem vivificat. (Deus
é Espírito, o Espírito nos faz viver, o
Espírito nos faz viver)

Silêncio

Silêncio

Vem, divino Espírito.

Vem, divino Espírito.

Preces

Preces

Kyrie eleison, Christe eleison…

Kyrie eleison, Christe eleison…

Pai-nosso

Pai-nosso

Oração

Oração

Espírito Santo, em ti encontramos a
consolação por meio da qual Cristo

Espírito Santo, em ti encontramos a
consolação por meio da qual Cristo

(30/05)

(30/05)

pode inundar as nossas vidas. A tua
presença é oferecida a todos... e nós
pressentimos que na oração podemos
confiar tudo a ti.

pode inundar as nossas vidas. A tua
presença é oferecida a todos... e nós
pressentimos que na oração podemos
confiar tudo a ti.

Ó luz do coração, Senhor, que nos leva
à vida, por quem todo ser respira,
reúne-nos no Espírito, aleluia. Amor de
todo amor, Senhor, tua voz nos chama,
desfaz a nossa noite, abrindo em nós
as portas do louvor, aleluia.

Ó luz do coração, Senhor, que nos leva
à vida, por quem todo ser respira,
reúne-nos no Espírito, aleluia. Amor de
todo amor, Senhor, tua voz nos chama,
desfaz a nossa noite, abrindo em nós
as portas do louvor, aleluia.

Deus é amor, arrisquemos viver por
amor. Deus é amor, ele afasta o medo.

Deus é amor, arrisquemos viver por
amor. Deus é amor, ele afasta o medo.

O Senhor é minha fortaleza, ao Senhor
o meu canto. Ele é nosso Salvador,
nele eu confio não tenho medo, nele
eu confio, não tenho medo.

O Senhor é minha fortaleza, ao Senhor
o meu canto. Ele é nosso Salvador,
nele eu confio não tenho medo, nele
eu confio, não tenho medo.

Protege-me, ó Deus, eu confio em Ti.
Seguir teu caminho de vida traz alegria,
paz e alegria.

Protege-me, ó Deus, eu confio em Ti.
Seguir teu caminho de vida traz alegria,
paz e alegria.

O Senhor te revigora, ele nunca te
afasta. O Senhor vem ao teu encontro,
ele vem te encontrar

O Senhor te revigora, ele nunca te
afasta. O Senhor vem ao teu encontro,
ele vem te encontrar

Paz lhes deixo, minha paz eu lhes dou,
tornem firmes seus corações, eu lhes
deixo minha paz.

Paz lhes deixo, minha paz eu lhes dou,
tornem firmes seus corações, eu lhes
deixo minha paz.

