3) Bendita e louvada seja
A Paixão do Redentor
Que para nos livrar das culpas
Padeceu por nosso amor.
1. Padeceu grandes tormentos
Duros martírios na cruz
Morreu para nos salvar
Bendito seja Jesus.
2. Quando por nós padecestes,
Ó bom Jesus Salvador
Quem há que possa entender
Tantos excessos de amor.

4. Vossas santíssimas faces
Sofreram mil bofetadas
Foram por duros algozes
Escarnecidas, pisadas.
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5. Vossas santíssimas costas
Pesada cruz conduziram
Entre agudíssimas dores
Novas chagas se abriram.
6. O Vosso Corpo divino
Ferido e todo chagado
Diz-nos bem como é horrendo
Quanto é medonho o pecado.

3. Na Vossa santa cabeça
C’roa de espinhos cravaram
Donde, entre dores incríveis
Fontes de sangue emanaram.
- Entrada em silêncio
- Sacerdote ajoelha-se em frente ao altar

4) Minha alma tem sede de Ti,
Deus Eterno e Santo
Vem dar-me a Tua paz, Senhor meu Rei
Tu és minh’alegria, Oh vem a mim!

- Oração

Liturgia da Palavra
- 1ª Leitura: Is 52, 13-53, 12

5) Deus é amor.
Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

- Salmo:Pai, em Vossas mãos, entrego o meu Espírito
- 2ª Leitura: Hb 4, 15-16; 5, 7-9
- Aclamação do Evangelho:
Louvor e Glória a Vós, Jesus Cristo Senhor
Cristo obedeceu à morte e morte de cruz,
Por isso Deus o exaltou,
e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes.
- Evangelho
- Oração Universal

Adoração da Cruz
- Apresentação da Cruz - Eis o madeiro da cruz...
Vinde, Adoremos!

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

- Impropérios - Meu povo que te fiz Eu, em que te contristei, responde-me.

4. Amai os vossos inimigos
E orai pelos que vos perseguem.

1) Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor, descerá em teu coração
E dar-te-á paz.

5. Não julgueis e não sereis julgados:
Perdoai e sereis perdoados.
6. Nós sabemos que passamos da morte à vida
Porque nos amamos como irmãos.
7. Já não vos chamo servos, mas amigos,
Porque vos ensinei tudo o que ouvi de Meu Pai.

Jesus, ó Jesus, enche-nos de TI. (bis)
Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.
2) Por nosso amor morreu o Senhor
Numa cruz morreu o Senhor.
Recomendou dar a vida como irmão, em sinal de amor.

8. Vede como é grande o amor de Deus para connosco,
Chamamo-nos e somos filhos de Deus.
9. Vinde benditos de Meu Pai,
Entrai na alegria do Meu reino.
10. Tive fome e deste-Me de comer,
Tive sede e deste-Me de beber.
11. Era peregrino e vós Me recolhestes,
Não tinha roupa e deste-Me de vestir.

3) Meu Pai, eu me abondono a Ti
Faz de mim o que Quiseres

12. Estava doente e visitastes-Me,
Estava preso e fostes ver-Me.

Comunhão

Continuação da Adoração da Cruz

- Pai Nosso (rezado)
- Cântico de Comunhão
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.

(bis)

1) A Misericordia do Senhor
Para sempre cantarei

2) Ó Ó Ó...
Nós Te adoramos Senhor!

