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ACLAMAÇÃO: Salve ó Cristo obediente
Refrão: Salve, ó Cristo obediente! Salve Amor onipotente!
Que te entregou à cruz e te recebeu na luz!
1. O Cristo obedeceu até a morte. Humilhou-se e obedeceu o bom Jesus.
Humilhou-se e obedeceu sereno e forte, humilhou-se e obedeceu até a cruz.
2. Por isso o Pai do céu o exaltou. Exaltou-o e lhe deu um grande nome.
Exaltou-o e lhe deu poder e glória, diante Dele céus e terra se ajoelhem!

ADORAÇÃO DA CRUZ: Ó Cristo luz
1. Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, que é nossa cruz,
caminhamos contigo pra festa da Luz!
2. Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, sinal de amor,
revivemos teus passos de entrega e de dor!
3. Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, madeiro santo,
vem, renova a Igreja que entoa seu canto.
4. Ó Cristo Luz, Cristo Jesus, com tua cruz, que é nossa cruz.
Tu és a estrada que ao Pai nos conduz!
5. Ó Cristo Luz, Cristo Jesus com tua cruz, unido ao Pai
e o Divino Espírito, a nós vem salvar. Amém
Que foi povo meu
1. Que foi povo meu, que te fiz? Jamais te deixei sem defesa.
Fui Eu que te fiz infeliz? Te esqueces da minha presteza?
Refrão: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal,
olhai deste povo a fraqueza, piedade, livrai-nos do mal!
2. Te lembras do Egito, que dor? E Eu te tirei com mão firme.
E agora me vens com furor? E queres co‘a lança ferir-me?
3. Do Nilo mudei água em sangue, rasguei Mar Vermelho e passaste.
E quando eu bem mais do que exangue, meu lado, de um golpe, rasgaste!
4. Fartei com maná teu deserto, da pedra te dei água pura;
e agora me zombas, de perto, na sede me dás amargura!
5. Só tive palavras de alento, e quis boa terra te dar.

Não pude te ver ao relento: e insultos gritaste sem par?
6. Fui simples, sereno semblante, e a vida te dei, dom supremo,
de ti me ocupei incessante. E tu me acusaste blasfemo?
7. Falei pelos fracos sem medo, curei, perdoei, fui tua luz.
E tu, com teu torpe segredo, a mim reservaste uma cruz!

Vitória, tu reinarás
Refrão: Vitória, tu reinarás! Ó Cruz, tu nos salvarás! (bis)
1. Nós vamos à Cidade e lá eu irei sofrer; serei crucificado, mas hei de reviver!
2. Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi! Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim!
3. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição. Mas eu venci o mundo, coragem e vencerão!
4. Se o grão, que cai na terra, não morre, fica só.
Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior!
5. Pois era necessário um só sofrer por todos. E, assim, os separados formarem um só povo!
6. Escutem meu mandamento, reparem como os amei!
Por todos eu dei a vida, se amem, assim, vocês!
7. Se alguém quer ser meu servo, me siga e, então, verá.
Esteja onde eu estiver meu Pai o honrará.
8. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, Tu és um sol fecundo de amor e de paz ó cruz.
9. Aumenta a confiança do pobre e do pecador.
Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor.
10. À sombra dos teus braços a Igreja viverá. Por ti no eterno abraço o Pai nos acolherá.
Minha alma se esvai em tristeza (Sl 31)
1. Minha alma se esvai em tristeza e meus anos se vão em gemidos.
Enganado por meus opressores, só em Ti eu encontro abrigo.
Refrão: Atende, Senhor, o clamor do meu coração: “O meu Espírito entrego em Tuas
mãos.”
2. Quanta angustia!... Meus olhos são tristes, e me vejo qual vaso partido.
Mas tua face é a luz que procuro, de tua vista eu não seja excluído.
3. Às ocultas me dizem blasfêmias, por tua graça tão plena me salves.
Em correntes pesadas me ataram, vem depressa, Senhor, liberta-me.
4. Tem piedade de mim, Senhor Santo! Sê a casa que possa abrigar-me.
Ao meu lado só tramam a morte, mas confio que vens libertar-me.
COMUNHÃO: Eu vim para que todos tenham vida
Refrão: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. (bis)
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor.
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão:
Onde está o teu irmão, Eu estou presente nele.
2. Quem comer o pão da vida, viverá eternamente.
Tenho pena deste povo que não tem o que comer:
Onde está um irmão com fome, Eu estou com fome nele.
3. Eu passei fazendo o bem, Eu curei todos os males.
Hoje és minha presença junto a todo sofredor:
Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo nele.
4. Entreguei a minha vida pela salvação de todos.
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes:
Onde morre o teu irmão, Eu estou morrendo nele.

5. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido.
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança:
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
6. Este pão, meu corpo e vida para a salvação do mundo.
É presença e alimento nesta santa comunhão:
Onde está o teu irmão, eu estou também com ele.
7. Salvará a sua vida quem a perde, quem a doa.
Eu não deixo perecer nenhum daqueles que são meus:
Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele.
8. Da ovelha desgarrada eu me fiz o Bom Pastor.
Reconduze, acolhe e guia a quem de mim se extraviou:
Onde acolhes teu irmão, tu me acolhes também nele.

