
 
Cânticos de COMUNHÃO                                                   

Ref. A:                                                                                        NCT 109 / CN 370 

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 

e a andorinha faz o ninho para os filhos 

Senhor Deus do universo 

meu Rei e meu Deus. 

Ref. B:                                                                                                     CN 305 

            Como o veado anseia p’las águas vivas,                      

            assim minh’alma anseia por Vós, Senhor. 

1. Como suspira o veado pelas correntes das águas, 

assim minha alma suspira por Vós, Senhor. 

2. Minha alma tem sede de Deus do Deus vivo: 

Quando irei contemplar a face de Deus? 

3. A minha alma estremece ao recordar 

quando passava em cortejo para o templo do Senhor. 

4. De dia mande-me o Senhor a sua graça, 

de noite canto e rezo ao Deus da minha vida. 

 

No momento oportuno desnuda-se o altar. 

 

PROCISSÃO do ENTERRO 

Ref. A:   Cristo vence. Cristo Reina,  

             Cristo, Cristo impera. 

1.Louvai ao Senhor todas as gentes; 

   aclamai-O todos os povos 

                                 CN 326 

 

2. O Seu amor por nós é firme, 

    Eterna a sua fidelidade. 

 

Ref. B:                                                                        
          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! 

                                                  

                                           CN 1018 
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! 

 

                          Unidade Pastoral de S. Bento (Diocese de Bragança-Miranda) 

 

               SOLENE TRÍDUO PASCAL 

 

 

        Sexta-Feira Santa 

 

 Celebração da Paixão do Senhor 
 

  

 

 

 

                             Altar completamente despido. 

 

Prostração de rosto por terra ou de joelhos, orando em silêncio. 
  

 

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



 

LITURGIA DA PALAVRA 
SALMO RESPONSORIAL  
                                                                                                                                                     (NCT 135) 

- Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. 
 
 

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

- Glória a Vós, Cristo, Palavra de Deus. 

 
EVANGELHO  
1ª paragem. 
      Aclamação: 
 

                                                                         NCT 686 / CN 806 

- Perdoa ao teu povo, Senhor; 

 perdoa ao teu povo: perdoa-nos, Senhor. (bis) 
2ª paragem. 
    Aclamação:  

                                                                                         NCT 490 

- Tende compaixão de nós Senhor,  

   porque somos pecadores. (bis) 
                                                                     CN 459 / SRAE p. 106 

3ª paragem. 
    Aclamação: 

 

- Eu venho Senhor, para fazer a vossa vontade. 
4ª paragem. 
   Aclamação: 

 

 

5ª paragem. 

    

NCT 139 / CN 241 

- Bendita e louvada seja; a Paixão do Redentor; 

   que para nos livrar das culpas,  

   padeceu por nosso amor. (bis) 
GRANDE SILÊNCIO e 

       GENUFLEXÃO – todos se ajoelham! 
                                                                             NCT 124 / CN 955 

6ª paragem. 
   Aclamação: 

- Toda a nossa glória está na cruz,  

  de Nosso Senhor Jesus Cristo. (bis) 

 

ORAÇÃO UNIVERSAL      Aclamação: Ouvi-nos Senhor                       

1. Pela Santa Igreja 

2. Pelo Papa 

3. Por todos os ministros da Igreja e pelos fiéis 

4. Pelos catecúmenos (os que se preparam para receber o Baptismo) 

5. Pela unidade dos cristãos 

6. Pelos judeus 

7. Pelos que não creme em Cristo 

8. Pelos que não crêem em Deus 

9. Pelos governantes 

10. Pelos atribulados 

   

ADORAÇÃO DA SANTA CRUZ 

 

 

 

                                              NCT 137 / CN 390 

P.: Eis o madeiro da Cruz, no qual esteve 

suspensa a salvação do mundo 

 

 

Resposta: 

 Todos: Vinde adoremos. (bis) 

 Impropérios:                                                                               NCT 140 / CN 617 

                  Ref. A: Meu povo, que te fiz eu? 

                           Em que te contristei? Responde-me. 
 

1. Para te salvar, flagelei os Egípcios / e os seus filhos primogénitos; 

     E tu me entregaste à morte / depois de me teres flagelado! 

2. Libertei-te do Egipto / submergindo o Faraó no Mar Vermelho 

    E tu me entregaste / aos príncipes dos sacerdotes! 

3. Abri o mar / diante de ti: 

    E tu me abriste o peito / com uma lança! 

4. Caminhei à tua frente / numa coluna de nuvem; 

    E tu me conduziste / ao pretório de Pilatos! 

5. Alimentei-te / com maná no deserto 

    E tu me feriste / com bofetadas e açoites! 

6. Matei-te a sede / com água saída do rochedo; 

    E tu me deste a beber / fel e vinagre! 

7. Para te salvar / feri os reis de Canaã: 

    E tu me feriste a cabeça / com uma cana! 

8. Dei-te o ceptro real: 

    E tu me colocaste na cabeça / uma coroa de espinhos! 

9. Pelo meu poder / elevei-te acima dos outros povos: 

    E tu me suspendeste / no patíbulo da cruz! 

.    

   Ref. B:                                                                               

          O Senhor salvou-me,  

              o Senhor salvou-me. 

         O Senhor salvou-me  

              porque me tem amor. (bis) 
    1. Por aquilo que o Senhor  

                                        fez por ti, 

      reconhece quanto vales para Ele. 

                                       CN 745 

2. Não há maior prova de amor 

   do que dar a sua vida pelo amigo. 

3. Quando éramos seus inimigos 

     Jesus Cristo deu a vida por nós. 

4. Eu vivo da fé no Filho de Deus 

     que me amou  

                  e se entregou por mim. 
 

 

 


