
“Os discípulos perguntaram a Jesus: 
Onde queres que Te preparemos a 

ceia da Páscoa”
Mc 14, 1-15, 47

Cortejo

Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Cantai-lhe terra inteira, 
bendizei o Seu Nome.
Glória ao Senhor, Louvor ao Senhor,
Anunciai a Sua Salvação.

Domingo de Ramos
5 de Abril de 2009

Ofertório
1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar:
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Toma meus braços, Te peço;
toma meus lábios, Te amo;
toma a minha vida,
ó Pai: Eu sou Teu!   (2x)

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu? Apenas meu ser!
Eu sou Teu! Eu sou Teu!

Aclamação
Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

Salmo Responsorial 21 (22) 
Meu Deus, Meu Deus,
porque me abandonastes?

Súplicas
Ouvi-nos Senhor, Ouvi-nos SenhorBendito, bendito O que vem

Em Nome do Senhor

Vamos aclamar o Senhor,
entre cantos de alegria
Vamos aclamar o Senhor, 
celebrar o nosso Deus

Cântico Inicial

Entrada
Benedictus qui venit
Benedictus qui venit
in nomine, in nomine
in nomine Domini.

2)

1)

Rito Penitencial
Perdoa Senhor o nosso dia



Para mais informações consulte:
 www.paroquia-sppv.pt

Comunhão

Acção de Graças

Final

Cantarei ao Senhor enquanto viver. 
Louvarei o meu Deus enquanto existir, 
n’Ele encontro a minha alegria,
n’Ele encontro a minha alegria. 1. Bendito, bendito sejas, 

Cristo meu Senhor, pela Eucaristia.   (2x)
És força no caminhar, 
luz no entardecer, estrela que nos guia.   (2x)

2. A Ti vão matar a sede, 
fonte de água viva, para a vida eterna.   (2x)
Os pobres e oprimidos 
encontram em Cristo a sua cisterna.   (2x)

3. Quem bebe de qualquer fonte 
sempre terá sede no seu caminhar.   (2x)
Quem bebe de Jesus Cristo 
torna-se nascente p’ra sempre a jorrar.   (2x)

Hossana! Tu reinarás!
Na cruz, tu nos salvarás!

Irmãos, unidos no amor
Cantai um hino de glória:
Um cântico de louvor
A Cristo cantai vitória.

Gesto de Paz
Angolano

Pai Nosso
Gregoriano

4. Bendito, bendito sejas, 
pastor que nos levas às aguas da vida.   (2x)
Abristes o coração: 
dele saiu a Igreja, nossa Mãe querida.   (2x)

5. Vós todos que tendes sede, 
vinde às águas puras mesmo sem pagar.   (2x)
Jesus quis morrer na Cruz 
para a todo o homem de graça salvar.   (2x)

6. Bendito, bendito sejas, 
rocha do deserto, salvação do povo.   (2x)
Que a nossa Eucaristia 
dê frutos de vida, frutos de amor novo.   (2x)

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.

1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Santo


