
CÂNTICOS DE COMUNHÃO (continuação) 
         CN 438 

  A. Ref.:  Eu estou sempre convosco 

               até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. 
1. Em Vós, Senhor, me refugio, 

jamais serei confundido. 

Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 
prestai ouvidos e libertai-me. 

2. Sede para mim um refúgio seguro, 

a fortaleza da minha salvação. 
Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. 

Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. 

3. Meu Deus, hei-de narrar os vossos feitos grandiosos, 

recordarei, Senhor, a vossa justiça sem igual. 
Desde a juventude, ó Deus, Vós me ensinastes 

e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. 
      CN 689 

B. 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. 
       CN 762 

C. Ref.:  Ó verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, 

penhor da eterna glória prometida! Ó verdadeiro corpo do Senhor! 
1. O Cordeiro de Deus oferecido / a seu eterno Pai em sacrifício / 

     morre na cruz para salvar o mundo. 

2. Do lado aberto corre sangue e água / e o discípulo amado é testemunha /  
    desta fonte de graça e de ternura. 
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PROCISSÃO:     
                                                                                CT 386 / CN 326 

 A. Ref.:  Cristo vence. Cristo Reina, Cristo, Cristo impera. 

1. Louvai ao Senhor todas as nações;   2. É firme a sua misericórdia para connosco, 

 aclamai-O todos os povos.                    a fidelidade do Senhor permanece para 
                                                                                                                      sempre.  

CT (11ª ed. Nº 386) Fls. 33 

B. Ref.: Hossana. Tu reinarás.  

  Ó cruz tu nos salvarás. 
 

1. Irmãos, unidos no amor 

    cantai um hino de glória: 
    um cântico de louvor 

    a Cristo cantai vitória. 

 
2. Cantai, belas criaturas, 

    Um hino ao Criador: 

    Hossana lá nas alturas! 

    Hossana a Cristo Senhor! 

3. Unidos na caridade; 

     Unidos no amor de Deus 
     Com Cristo até à Trindade, 

     Com Cristo da terra aos Céus. 

4. Queremos morrer na Cruz 

    Que a Cruz é preço da vida, 
    No meio de nós Jesus, 

    O fruto da Igreja unida. 

5. E o mundo acreditará 
    Em Jesus, Verdade e Bem. 

    E Cristo triunfará 

    Com Maria, nossa Mãe! 
 

Celebrações do Tríduo Pascal: 5ªf. Santa Missa da Ceia (lava-pés) / 6ªf. Santa (adoração da )    



CÂNTICOS DE ENTRADA 
Ref.:                                                  NCT 97 

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. 

 
 

SALMO RESPONSORIAL  
SRAE Pe. M. Luís p. 52 

- Meu Deus, meu Deus,  
  porque me abandonaste?    

 

Aclamação ao EVANGELHO 
(NCT 136: Cristo obedeceu até à morte...)               

- Glória a Vós, Cristo,  

  Palavra de Deus. 
 

Leitura do EVANGELHO   
NCT 490 

Tende compaixão de nós, Senhor, 

porque sonos pecadores. (bis) 

 
NCT 139 / CN 241 

Bendita e louvada seja; a Paixão do 

Redentor; 

que para nos livrar das culpas, padeceu 
por nosso amor. (bis) 

Ref.:                                                  CN 256 

Bendito, bendito o que vem,  

em nome do Senhor. 

 

1. Aplaudi o Senhor, povos de todo o 

                                               mundo; 
aclamai o Senhor com brados de 

                                                alegria. 

2. Excelso é o Senhor, excelso 
                                      e portentoso! 

É poderoso Rei que reina sobre o  

                                              mundo! 
3. O Senhor concedeu-nos  

                     domínio sobre os povos, 

e pôs aos nossos pés, vencidas, 

                                            as nações. 
4. Para nós escolheu nossa bendita 

                                              herança: 

a glória de sermos seu povo  
                                         bem-amado. 

5. O Senhor Deus se eleva por entre 

                                          aclamações. 
O Senhor Deus se eleva ao som  

                                       das trombetas. 

6. Cantai ao nosso Deus um 

                                  salmo de louvor! 
Cantai ao nosso Rei um salmo de 

                                                alegria! 

 
  CN 459 / SRAE p. 106 

Eu venho, Senhor, para fazer a 
vossa vontade. (bis) 

 

- depois do texto: 

J. «Pai, em tuas mãos entrego o meu 
espírito».  N.  Dito isto, expirou. 

GRANDE SILÊNCIO 

(ajoelhar) 
 

CÂNTICOS DE OFERTÓRIO 
CN 43 

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) 

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) 

CN 575 

1. Levamos para o vosso altar 

nossa oferta com alegria. 
Dignai-Vos, Senhor, aceitar 

o pão nosso de cada dia. 

Das uvas o vinho aceitai, 

será sangue do bom Jesus, 
por quem nós chegamos ao Pai, 

abraçados na mesma cruz. 

A Vós, Deus e Senhor, meu corpo e 

minha alma ofereço, 
A Vós, Rei imortal, entrego-Vos 

todo o Universo! 
A Vós, Deus e Senhor, a Igreja de 

Cristo ofereço, 

A Vós, Rei imortal, a Vós! 
2. Senhor, na patena depomos 

nossos dons que a terra nos deu. 

É vosso o que temos e somos, 

sois Senhor da terra e do Céu. 
Senhor, toda a vida do mundo 

colocamos sobre o altar. 

Queremos com amor profundo 

toda a terra e céus ofertar. 

CÂNTICOS DE COMUNHÃO 
NCT 486 
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) 
 



 


