
6. 11 e toda a língua proclame que Jesus Cristo  

                      é o Senhor, * 

    - para glória de Deus Pai. 

7. Glória ao Pai e ao Filho *  

     e ao Espírito Santo,  

8. como era no princípio, * 

     agora e sempre. Amen. 

Ant.3: O justo agradou ao Senhor, 

             toda a vida cumpriu a sua lei. 

 

(SALMO RESPONSORIAL - do dia) 

 

CANTICOS DE COMUNHÃO 
I. CN 305   {Salmo 41 (42)} 

Ref.:  Como o veado anseia p’las águas vivas, 

          assim minh’alma anseia por Vós, Senhor.  

1. 2 Como suspira o veado pelas correntes das águas, * 
      assim minha alma suspira por Vós, Senhor. 

2. 3 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo: * 

      Quando irei contemplar a face de Deus? 
3. 4 Dia e noite as lágrimas são o meu pão, * 

      enquanto me repetem todo o dia: † 

                              «Onde está o teu Deus?». 

4. 5 A minha alma estremece ao recordar, * 
 quando passava em cortejo para o templo do Senhor, 

5. entre as vozes de louvor e de alegria * 

    da multidão em festa. 
6. 6 Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? * 

      Espera em Deus: ainda O hei-de louvar, † 

                     meu Salvador e meu Deus.                          
II. CN 438                                           

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. Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 
    A minha confiança desde a juventude. 

    Desde o nascimento Vós me sustentais. 

    Em Vós está sempre a minha esperança. 

 

Cântico (Acão de Graças) 

{A alegria da alma no Senhor} 

Ant.: O Senhor fez por nós maravilhas, 

          Santo é o Seu Nome. 

1. 46 A minha alma glorifica o Senhor * 

    - 47 e o meu espírito se alegra em Deus,  

                                                meu Salvador. 

2. 48 Porque pôs os olhos na humildade  

                                                da sua serva: * 

     - de hoje em diante me chamarão  

                     bem-aventurada todas as gerações. 

3. 49 O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: * 

     - Santo é o seu nome. 

4. 50 A sua misericórdia se estende  

                                    de geração em geração * 

     - sobre aqueles que O temem. 

5. 51 Manifestou o poder do seu braço * 

     - e dispersou os soberbos. 

6. 52 Derrubou os poderosos de seus tronos * 

     - e exaltou os humildes. 

7. 53 Aos famintos encheu de bens * 

     - e aos ricos despediu de mãos vazias. 

8. 54 Acolheu a Israel, seu servo, * 

     - lembrado da sua misericórdia, 

9. 55 como tinha prometido a nossos pais, * 

     - a Abraão e à sua descendência para sempre. 

10. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, * 

    - como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

Ant.: O Senhor fez por nós maravilhas, 

          Santo é o Seu Nome. 

….. 

‘Responso’ 

- Recebei a sua alma,  

  levai-a à presença do Senhor 
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Celebrar a partida  

para o Pai  

[a morte] 

 
Alguém poderia perguntar: «Como 

ressuscitam os mortos?... 

Assim é também a ressurreição  

dos mortos: semeado 

corruptível, o corpo ressuscita 

incorruptível; semeado desprezível, 

ressuscita glorioso; semeado  

na fraqueza, ressuscita cheio de força;  

semeado como corpo natural,  

ressuscita como corpo espiritual.  

Se há um corpo natural,  

também há um corpo espiritual.  

 

 
Atendimento: 2ª a 6ª feira:  

 9h30/12h30 -14.00/17h00 

5300-210 Bragança  960436409 

upsbento@gmail.com 
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HINO [Cântico de entrada] 

I. 1. Nós te rogamos, Senhor, 

  Pelos irmãos que morreram 

  E à procura do teu rosto 

  À tua porta bateram. 

2. Recebe-os junto de Ti 

  Por tua grande bondade, 

  Teu amor os transfigure 

  Em divina claridade. 

3. Pelo sangue que na Cruz 

  Por todos foi derramado, 

  Perdoa suas ofensas, 

  Purifica-os do pecado. 

4. Lembra-te, Pai, que era frágil 

  O barro de que os fizeste. 

  Compadecido, recebe-os 

  Na tua glória celeste. 

 

II. INVITATÓRIO [Cântico de entrada] 

Ant.: Vinde à presença de Deus:  

          Senhor da morte e da vida. 
1 Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 

 aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
2 Vamos à sua presença e dêmos graças, 

 ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 

Ant.: Vinde à… 
3 Pois grande Deus é o Senhor, 

 Rei maior que todos os deuses. 
4 Em sua mão estão as profundezas da terra 

 e pertencem-Lhe os cimos das montanhas. 

Ant.: Vinde à… 
6 Vinde, prostremo-nos em terra, 

adoremos o Senhor que nos criou. 
7 Pois Ele é o nosso Deus 

e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. 

SALMODIA [Ato penitencial] 

 

Ant. 1: Em Vós, Senhor, eu pus a minha 

       esp’rança; Sois o meu Deus,  

       toda a minha vida está nas Vossas mãos. 
Salmo 120 (121) 

1. 1 Levanto os meus olhos para os montes: * 

    - donde me virá o auxílio? 

2. 2 O meu auxílio vem do Senhor, * 

    - que fez o céu e a terra. 

3. 3 Não permitirá que vacilem os teus passos, * 

    - não dormirá Aquele que te guarda. 

4. 4 Não há-de dormir nem adormecer * 

    - Aquele que guarda Israel. 

5. 5 O Senhor é quem te guarda, * 

    - o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 

6. 6 O sol não te fará mal durante o dia, * 

    - nem a lua durante a noite. 

7. 7 O Senhor te defende de todo o mal, * 

    - o Senhor vela pela tua vida. 

8. 8 Ele te protege quando vais e quando vens, * 

    - agora e para sempre. 

9. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, * 

    - como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 

Ant.1: Em Vós, Senhor… 

 

Ant.2: Confia minha alma no Senhor, 

          n’Ele está a minha esperança. 
Salmo 129 (130) 

1.1 Do profundo abismo chamo por Vós,  

                                                       Senhor;* 
     2 Senhor, escutai a minha voz. 

     Estejam vossos ouvidos atentos * 

     à voz da minha súplica. 

 

2. 3 Se tiverdes em conta as nossas faltas, * 

       Senhor, quem poderá salvar-se? 
       4 Mas em Vós está o perdão, * 

        para serdes temido com reverência. 

3. 5 Eu confio no Senhor, * 

       a minha alma confia na sua palavra. 
      6 A minha alma espera pelo Senhor, * 

      mais do que as sentinelas pela aurora. (…) 

4. 7b Pois no Senhor está a misericórdia * 

       e com Ele abundante redenção. 
        8 Ele há-de libertar Israel * 

        de todas as suas faltas. 

5. Glória ao Pai e ao Filho *  

     e ao Espírito Santo,  

     como era no princípio, * 

     agora e sempre. Ámen. 

Ant.2: Confia minha… 

 

Ant.3: O justo agradou ao Senhor, 

             toda a vida cumpriu a sua lei. 
Filip 2, 6-11 

1. 6 Cristo Jesus, que era de condição divina,  

   - não Se valeu da sua igualdade com Deus,  

2. 7 mas aniquilou-Se a si próprio. * 

    - Assumindo a condição de servo,  

               tornou-Se semelhante aos homens. 

3. Aparecendo como homem, * 

   - 8 humilhou-Se ainda mais,  

4. obedecendo até à morte  

    - e morte de cruz. 

5. 9 Por isso, Deus O exaltou e Lhe deu o nome/   

               que está acima de todos os nomes, 
   - 10 para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem,  

               no céu, na terra e nos abismos, 

 



 

 

 


