
HINO I (utilização vária)     NCT 486      18 
1. Crescem nas asperezas do caminho 

    pequenas flores brancas d’esperança 

    não podem os espinhos afogá-las, 

    pois foi o’amor quem as chamou à vida. 

2. À semente do bem e da verdade 

    mistura-se a cizânia do’inimigo. 

    estende-nos, Senhor, a Tua mão, 

    salva do mal os corações feridos. 
3. O mundo’inteiro pede’a Deus justiça 

    do fundo’abismo de’ódio’e desespero; 

    e ouvimos Raquel, inconsolável, 

    chorar os sonhos mortos de seus filhos. 

4. Quando virá o luminoso dia 

    em que livres da morte’e do pecado 

    cantemos a’alegria que nos trouxe 

    a força do teu braço levantado? 
                                        (Mais um verso no NCT 486) 

 HINO II                     CN 375; Fls 25    19 

1. Do’abismo em que vivo, 

    salvai minha vida. 

    Nasci no pecado, - salvai minha vida. 

    Criai-me de novo. 

    Meu Deus, meu Salvador. 

 

2. As culpas me’oprimem, 

    salvai minha vida. - Sou todo pecado 
 salvai minha vida. - Em Vós eu confio. 

    Meu Deus, meu Salvador. 

 

3. Caí na miséria, - salvai minha vida. 

    Ceguei minha alma, - salvai minha vida. 

    Vós sois minha luz. 

    Meu Deus, meu Salvador.  

 

 

CÂNTICOS da COMUNHÃO               

                            CN 689; Fls. 49.2 + 49v      20 

Ref.:  O meu alimento  

          é fazer a vontade de meu Pai. (bis) 

 

1. Esperei no Senhor com toda a confiança. 

    E ele atendeu-me. 

    Pôs em meus lábios um cântico novo. 

    Um hino de louvor ao nosso Deus. 
2. Muitos e maravilhoso são os vossos  

                                                prodígios. 

Sobre nós, Senhor, meu Deus. 

Quisera anunciá-los e proclamá-los 

Mas são tantos que não se podem contar. 

3. Proclamei a justiça na grand’assembleia. 

    Não fechei os meus lábios, Senhor/ 

                                                bem o sabeis. 

    Não ocultei a Vossa bondade e fidelidade. 

    No meio da grand’assembleia. 

                 
                                     NCT 110       21 
Ref.: Jesus Cristo ó Porta do Reino 

          És o Cordeiro da Nova Aliança 

          Bendito sejas Jesus Cristo 

          Jesus Cristo. Ó Porta do Reino. 

          És o Cordeiro da Nova Páscoa. 
1. Tu és o verdadeiro Adão. 

 O Primogénito da nova humanidade. 

 És o desejado de todos os povos. 

 És o Cordeiro da Nova Páscoa. 

   2. Tu és descendente de Abraão. 

    O Servo de Deus anunciado 

    O fruto perfeito da Vida do Pai. 

    És o Cordeiro da Nova Páscoa. 

  3. Tu és o Novo Moisés 

   O libertador de todo o pecado 

   És o Mensageiro da nova Aliança 

      És o Cordeiro da Nova Páscoa. 

                                          CN 370; NCT 109                             
Ref.: Ditosos os que Te louvam sempre; 

         Ditosos aqueles de quem és a força, 

         Pois se decidem a ser peregrinos 

         Ditosos aqueles de quem és a força. 

1. Como amo, Senhor, a Tua morada 

por entrar no teu coração eu anseio. 
Todo o meu ser, todo o meu ser,  

     Exulta de alegria! 

2. Até o pássaro lá encontra abrigo         22 
e a andorinha faz o ninho para os filhos 

Senhor Deus do universo 

Meu Rei e meu Deus. 
3. Senhor Deus do universo ouve a  

                                             minha oração 

  és o meu escudo olha o rosto do teu ungido 

  vale mais um dia na tua presença 

  que mil na solidão. 
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QUARESMA 
   CÂNTICOS DE ENTRADA 

       Ref.:                          CN 364; NCT 87         1 

    Deus, vinde em meu auxílio,            
    Senhor, socorrei-me e salvai-me, 

    Sois o meu libertador e o meu refúgio: 

    Não tardeis, Senhor. 

1. Deus, vinde em meu auxílio, 

Senhor, socorrei-me e salvai-me. 

Cubram-se de desonra e ignomínia 

os que atentam contra a minha vida. 

2. Recuem e corem de vergonha 

    os que me querem mal. 

    Afastem-se, cobertos de confusão, 

               os que se alegram com a minha ruína. 
                                                         

                                     NCT 94/F.S.        2 

1. (Ref.)   Vem Salvador do mundo, 

                   Jesus fonte de vida, 

                   trazer o homem velho 

                   às fontes d’água viva. (bis) 

2. No seio d’águas pura 

     p’la força do Altíssimo 

     a Igreja, Mãe fecunda, 

     gerou-nos para a Vida. (bis) 
          3.  Jesus, Luz verdadeira 

              que brilha neste mundo, 

              aos cegos de nascença 

              vem dar a luz da glória. (bis) 
                        (ver outros versículos no NCT 94) 

                                                    CN 911; NCT 93       3  

1. Senhor ouvi a minha súplica   

o meu gemido-a minha prece.  

Senhor ouvi a minha súplica 

O meu calmor a minha angústia. 

Vergado ao peso do pecado 

P’ra Ti s’eleva-o meu olhar. 

Ref.: Senhor ouvi a minha súplica  

        O meu gemido-a minha prece. 

 

                                         CN 911; NCT 93       3a 

Ref.: Cantarei, cantarei 

        a bondade do Senhor. (bis) 
1.       
   Cantai ao Senhor um cântico novo, 

   cantai ao Senhor terra inteira, 

   cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. 

      2. Anunciai dia a dia a sua salvação,       
   publicai entre as nações a sua glória, 

          em todos os povos as suas maravilhas. 

                                  

  Ref.:                            CN 514; NCT 97    4 

Glória, honra e louvor a Vós, ó Cristo 

Rei e Redentor; 

  A quem graciosas crianças cantavam  

  Hossana, Hossana com amor. 

Glória, honra e louvor a Vós, ó Cristo 

Rei e Redentor. 

 

    1. Vós sois o Rei d’Israel 

         De David ínclito Filho; 

         Ó ditoso Rei bendito, 

         Vindes em nome do Senhor. 

    2. A corte celestial 

        Vos louva lá nas alturas 

        Com todas as criaturas 
        Vos louva o homem mortal.      

  

ACTO PENITENCIAL I 

                                                                                                                                    NCT 490    5 
                                                                                     P./: Tende compaixão de...                               

                                                                 Ref.: Tende compaixão de nós Senhor 

                                                                                        porque somos pecadores. 
                                                                                     P./: Cristo ouvi as súplicas...        Ref.   

                                                                                    P./: Glória ao Pai e ao Filho…     Ref.  
tel.: 960436409 / upsbento@gmail.com                                                                                        

 



ACTO PENITENCIAL II                               

      (diálogo entre o Presidente e a assembleia) 

1. Pai, o teu nome entre nós quase morreu,  

    é vazia a Palavra que Te chama. 

    Porque nós somos homens e o Teu nome  

    se perdeu confundido em nossa fala.  

2. Pai, estás longe de nós como a estrela que 

     outrora deu luz e já não vemos. 

    Estás longe de nós quase esquecido na   

    incerteza de tudo o que pensamos.  

3. Pai, mas nós somos ainda o teu povo,  

    o teu povo de outrora, povo eleito. 

    Arrancado ao domínio e servidão  

    numa terra e língua estrangeira.  

                                              Fls 27      6 
  

R./ 1ª vez: 
Pai, é vazia a Palavra que Te chama,  

                                            (pp)  é vazia. 

R./ 2ª vez: 
Pai, é vazia a Palavra que Te chama,  

                                           (pp)  é vazia. 

Pai, o Teu nome é a luz que já não vemos, 

                                             (pp)  é a luz. 

R./ 3ª vez: 
Pai, é vazia a Palavra que Te chama,  

                                            (pp)  é vazia. 

Pai, o Teu nome é a luz que já não vemos, 

                                              (pp)  é a luz. 

Pai, somos nós o Teu povo Libertado, 

                                            (pp)  somos nós. 

ACLAMAÇÕES AO EVANGELHO 

                                          CN 64; NCT 106    7 

- Glória a Vós, ó Cristo, Glória a Vós,  

   ó Cristo, Palavra de Deus.   

                                              NCT 104/F.S.    8 

- Louvor a Vós, Rei da eterna glória. (bis)   

                                             NCT 136/F.S.     9 

- Glória a Vós, Cristo, Palavra de Deus.  
    (Cristo obedeceu até à morte...) 

 
       SALMOS RESPONSORIAIS       

                                  CN 798; SR LM p. 40    10 

- Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós.  
      

                                            SR LM p. 50    11 

- Junto do Senhor a misericórdia.  

  Junto do Senhor a-abundância da redenção. 

 

              OFERTÓRIO I     NCT 493      12  

1.  

Escutemos a voz que chama o povo 

para sair do Egipto do pecado 

e, seguindo-o caminho do deserto 

- acolhamos humildes a Palavra. (bis) 
2.  

Vamos todos guiados pela espr’rança 

confiados no braço do Deus forte, 

entre-as luzes e sombras do caminho 

- que nos conduz à Terra Prometida. (bis) 
3.  

Desde-o Nilo-ao Jordão vai caminhando 

este povo de Deus que reza e canta, 
convertido-o maná na-Eucaristia 

- e-o deserto num doce paraíso. (bis) 

 

                                     OFERTÓRIO III           

1. Estava a mãe dolorosa  

junto da cruz lacrimosa 

Enquanto Jesus sofria. (bis) 

2. Uma longa e fria espada, 

nessa hora atribulada, 

o seu coração feria. (bis) 

3.  Oh quão triste e quão aflita 

Padecia a Mãe bendita, 

     Entre blasfémias e pragas. (bis) 

                                                    

                                                CN 43; Fls 28    13 

4. Ao olhar o Filho Amado, 

de pés e braços pregado, 

sangrando das Cinco Chagas! (bis) 

5. Quem é que não choraria, 

ao ver a Virgem Maria, 

rasgada em seu coração. (bis) 

6. Sem poder, em tal momento 

conter as fúrias do vento 

     e os ódios da multidão! (bis) 

  [III] 1.  Um novo coração me dá Senhor, 

            o qual a Ti só tema a Ti só ame, 
            -a Ti, meu Deus, meu Pai,  

                                 meu Redentor. ((bis) 

    2. Por Ti suspire sempre, por Ti chame, 

    por Ti me negue a mim e tudo negue, 

    -por Ti saudosas lágrimas derrame. (bis) 

 

   3. A Ti busque, a Ti ache, a Ti me 

                                                   entregue, 

   com tão intenso amor, com tal vontade, 

       -que nunca mais de Ti me desapegue.  
(bis) 

                                                          Fls 29       14 

4. Ó bom Jesus, por Tua piedade, 

não T’escondas de mim, isto Te peço; 

-que sem Ti tudo enfim é só vaidade. (bis) 

 

5. Muito pedi, Senhor, pouco mereço, 

tão pouco, que Te não mereço nada, 

-se o teu muito ao meu nada não dá preço. 
                                                           (bis) 

6. Muito pedi, Senhor, pouco mereço, 

    Tão pouco, que Te mão mereço nada, 

    -Se o teu muito ao meu nada não dá preço. 
(bis) 

                 CREDO   

      Símbolo dos Apóstolos  

 

      Presidente: 

   - Creio em Deus, 

 

   - e em Jesus Cristo, seu único Filho,  

                                   Nosso Senhor, 

 

    - nasceu da Virgem Maria, 

    - foi crucificado, morto e sepultado;  

    - ressuscitou ao terceiro dia; 

    - está sentado à direita de Deus Pai  

                                 todo-poderoso, 

 

 

    - Creio no Espírito Santo; 

    - na comunhão dos Santos;  

    - na ressurreição da carne; 

                                                                   

(dialogado)                                       15 

 

Todos: 

T. Pai todo-poderoso, Criador  

                            do céu e da terra; 

 

- que foi concebido pelo poder do  

                                 Espírito Santo; 

- padeceu sob Pôncio Pilatos, 

- desceu à mansão dos mortos; 

- subiu aos céus; 

 

- de onde há-de vir a julgar  

                      os vivos e os mortos. 

 

- na santa Igreja Católica; 

- na remissão dos pecados; 

- na vida eterna.  

                           Ámen. 
 

               ORAÇÃO dos FIÉIS                                     

    Aclamação I:                 CN 19; Fls 20v 2   16                                            

         Kyrie eleison, Kyrie eleison,  

         Kyrie ele-e-e-ison. 

  

     Aclamação II:               Fls 12.1 ou 10     17                                   

           Senhor, misericórdia. 

tel.: 960436409 / upsbento@gmail.com 



    

 


