
  

Cântico de COMUNHÃO                                                    
                                                                                               CN 902 / NCT 274 

Se vos amardes uns aos outros, 

Deus permanece em Vós 

Se vos amardes uns aos outros 

Deus permanece em Vós 
1. 

É este o meu mandamento 
Amai-vos como Eu vos amei. 

2. 
Não há maior prova de amor 
Do que dar a vida pelos amigos. 

3. 

Vós sereis meus amigos, 
Se fizerdes o que vos mando. 

4. 

Amai os vossos inimigos 

E orai pelos que vos perseguem. 

 

TRASLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO                                 .  
A. 1.                                           

Canta, Igreja, o Rei do mundo 
Que s’esconde sob os véus; 

Cant’o sangue tão fecundo, 

Derramado pelos seus, 

E’o mistério tão profundo 
D’uma Virgem, Mãe de Deus! 

2. 

Um Menino nos foi dado, 
Vei’aos servos o Senhor. 

Foi na terra semeado 

O seu Verbo salvador. 
Ao partir nos foi deixado  

Pão da vida, pão d’amor. 

3.                            CN 268 / NCT 599 

Celebrand’a despedida, 
Com os Doz’Ele ceou: 

Toda a Páscoa foi cumprida, 

Novo rito’inaugurou; 

E o seu corpo, pão da vida, 
Aos irmãos El’entregou. 

4. 

Cristo’o Verb’omnipotente, 
Deu-nos nova refeição: 

Faz-se carne realmente 

O que deixa de ser pão; 
E o vinho’é sangu’ardente: 

Venc’a fé, gosto’e visão. 

B.                                                                                                                                          NCT 701 

1.  

Santos Anjos e Arcanjos 

Vinde em nossa companhia, 

Ajudai-nos a louvar; 
A Divina Eucaristia. (bis) 

        Viva Jesus Sacramentado 

        Viva Jesus Nosso Senhor. 

        Viva Jesus, Pai adorado,   

        Viva Jesus, que é nosso amor.                              

2.  

A Divina Eucaristia 

É Jesus Deus humanado, 

De Maria sempre Virgem 
Fruto do ventre sagrado. 

 

 

 
(bis) 

 

- Momento de adoração. 

- Todos se retiram em silêncio 

   [No momento oportuno desnuda-se o altar.] 
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Cântico de ENTRADA 
CN 955 / NCT 124 

A. Ref.:  

 Toda a nossa glória está na cruz, de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

1. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção 

    Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 

2. Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
    E entre os povos a vossa salvação. 

3. Os povos Vos louvem, ó Deus, 

    Todos os povos vos louvem. 
5. Alegrem-se e exultem as nações 

    Porque julgais os povos com justiça. 

5. A Terra produziu os seus frutos, 
    O Senhor nosso Deus nos abençoa. 

 

                                   tel.: 960 436 409 / upsbento@gmail.com        
                                                                                 



B. Ref.:  

 É preciso renascer. É preciso renascer. 

 Deixai ódios, violências. É preciso renascer. (bis) 

 

1. Convertei-vos e acreditai. / Eis a nova que venho dar-vos: 

Amai todos sem distinção, / Porque todos somos irmãos. 
- Aceitai, aceitai, aceitai o Reino de Deus. 

 

2. Tudo quanto vos ensinei / É que ameis os vossos irmãos. 

Sereis dignos do meu amor / Se fizerdes o que vos mando. 
- Aceitai, aceitai, aceitai o Reino de Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL  
                                                                                                                                        CN 671 / NCT 125  

- O cálice de bênção é comunhão no Sangue de Cristo. 
 

Aclamação ao  EVANGELHO 
CN 64 / (NCT 126: Dou-vos um mandamento...) 

- Glória a Vós, Cristo, Palavra de Deus. 

 

 

Lava-Pés                                                

  
                                                                                       

A. Ref.:                                                                                         CN 1024 / NCT 128 

 Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. 

 Vós sereis meus amigos. 
 

1. Dou-vos um mandamento novo 

    que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. 
2 Nisto conhecerão que sois meus discípulos 

   Se vos amardes uns aos outros. 

3. O meu mandamento é este 
    Que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei. 

4. Ninguém tem maior amor 

   do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. 
5. Se Deus nos amou tanto 

   também nos devemos amar uns aos outros. 

6. Recebemos este mandamento d’Ele: 

   quem ama a Deus ame também o seu irmão. 
4. Não amemos com palavras nem com a língua 

   mas por acções e em verdade. 

B. Ref.:  Beberam o cálice do Senhor                         CN 235 

              e tornaram-se amigos de Deus. 
 

1. O Senhor é meu Pastor nada me falta 
     leva-me a descansar em verdes prados. 

2. Conduz-me às águas refrescante 

     e reconforta/a minha/alma. 
3. Ele me guia por sendas direitas 

    por amor do Seu nome.  
4. Para mim preparais a mesa 
    à vista dos meus adversários. 

5. Com óleo me perfumais a cabeça 

    e meu cálice transborda. 

6. A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
    todos os dias da minha vida. 

 

 

ORAÇÃO dos FIÉIS        

                                                                               

Aclamação:   Ouvi-nos Senhor 

 

Cântico do OFERTÓRIO                                                                   

 

A. Ref.:                                        CN 384 

É nossa oferta: recebei, Senhor! 

É nossa oferta: recebei, Senhor! 
 
1. Recebei, Pai santo, /  

    esta hóstia imaculada. 

    O nosso pão e nosso vinho /  
    para o corpo e sangue de Jesus. 

 

2. O nosso trabalho e as nossas lutas, / 

a nossa fadiga e o nosso repouso. 
A nossa riqueza e a nossa pobreza. /  

A nossa virtude e a nossa miséria. 

 

B. Hino                               [Fls 29]                

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) 

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) 

 



 


