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ENTRADA: Nós nos gloriamos na Cruz
Refrão: Nós nos gloriamos na Cruz de Nosso Senhor
que hoje resplandece com o novo mandamento do amor.
1. Na ceia da Nova Aliança Jesus na tarde santa, ao Pai se entregou.
Na ceia que hoje acontece o povo oferece a Deus o seu louvor.
2. Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor.
Na luta de cada jornada a cruz é pesada. Salvai-nos, Senhor!
3. Viver, partilhar cada dia a dor, a alegria, nos faz celebrar.
A Páscoa de Cristo, de novo, na vida do povo, pra ressuscitar.
4. O povo carrega tua cruz, no escuro e na luz marchando assim vai.
A cruz plenifica a vida, resposta sofrida, vontade do Pai.
ATO PENITENCIAL: Senhor que vieste salvar
1. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos.
Refrão: Piedade, piedade, piedade de nós (bis)
2. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa.
GLÓRIA: Glória a Deus
1. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas!

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
2. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso.
Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. Nós vos adoramos.
Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
3. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus,
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
4. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo.
Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!
REFRÃO ORANTE: Comam do pão
Comam do pão, bebam do cálice, quem a mim vem não terá fome.
Comam do pão, bebam do cálice, quem em mim crê não terá sede.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Novo mandamento
Refrão: Eu vos dou um novo mandamento:
“Que vos ameis uns aos outros assim como Eu vos amei”, disse o Senhor. (bis)
O Senhor, na quinta-feira santa, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos.

LAVA-PÉS: Jesus erguendo-se da ceia
1. Jesus, erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou,
lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou.
Aos pés de Pedro inclinou-se, ó, Mestre, não por quem és.
Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. (bis)
2. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás.
O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás.
Seu eu, vosso Mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei.
Lavai os pés uns dos outros: eis a lição que vos dei. (bis)
3. Eis como irão reconhecer-vos como discípulos meus:
se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os seus.
Dou-vos novo mandamento, deixo ao partir nova lei:
Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. (bis)

OFERTAS: Onde o amor e a caridade
Refrão: Onde o amor e a caridade, Deus aí está!
1. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos.
Ao Deus vivo nós temamos, mas amemos. E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos.
2. Todos juntos, num só corpo congregados: pela mente não sejamos separados!
Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus!
3. Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos Tua face gloriosa, Cristo Deus:
Gáudio puro, que é imenso e que ainda vem, pelos séculos dos séculos. Amém.

SANTO
Santo, Santo, Santo! Santo Senhor!
Deus do universo. Santo Senhor!
O céu e a terra. Santo Senhor!
Proclamam a vossa glória. Santo Senhor
Hosana! Hosana! Hosana nas alturas! (bis)
Bendito o que vem. Santo Senhor!

Em nome do Senhor. Santo Senhor!
Hosana, hosana, hosana! Santo Senhor!
Hosana! Hosana! Hosana nas alturas! (bis)

COMUNHÃO: É sangue o que era vinho
Refrão: É sangue o que era vinho, é corpo o que era pão.
Cristo venceu o tormento é nosso sustento e se faz comunhão! (bis)
1. Às núpcias do cordeiro, em brancas vestes vamos.
Transpondo o Mar vermelho ao Cristo Rei cantamos.
2. Por nós no altar da cruz seu corpo ofereceu.
Comendo deste pão nascemos para Deus.
3. O Cristo nossa Páscoa morreu como um cordeiro.
Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro.
4. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu.
O injusto traz cativo, e a todos abre o céu.
5. Jesus, pascal cordeiro, em vós se alegra o povo.
Que, livre pela graça, em vós nasceu de novo.
6. Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado.
Das mãos de um rei injusto, seu povo é libertado.

TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO: Canta a Igreja, o Rei do mundo
1. Canta, Igreja, o Rei do mundo que se esconde sob os véus:
canta o sangue tão fecundo derramado pelos seus.
E o mistério tão profundo de uma Virgem Mãe de Deus.
2. Um menino nos foi dado, veio aos servos o Senhor.
Foi na terra semeado o seu Verbo Salvador.
Ao partir nos foi deixado pão da vida, pão do amor.
3. Celebrando a despedida, com os doze ele ceou.
Toda páscoa foi cumprida, novo rito inaugurou.
E seu corpo pão da vida aos irmãos Ele entregou.
4. Cristo, Verbo onipotente, deu-nos nova refeição.
Faz-se carne realmente o que deixa de ser pão.
Eis que o vinho é o sangue ardente, vence a fé, gosto e visão.
5. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar.
Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.
6. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém.

CANTOS PARA ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Proposta – folheto à parte
Glória a Jesus na hóstia santa
1. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar.

E aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar.
Refrão: Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus.
Seja adorado e seja amado, nesta terra de Santa Cruz.
Seja adorado e seja amado, nesta terra de Santa Cruz.
2. Glória a Jesus Deus escondido, que vindo a nós na comunhão.
Purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração.
3. Glória a Jesus na Eucaristia, cantemos todos sem cessar,
certos também que de Maria bênçãos a pátria há de ganhar.
4. Glória a Jesus prisioneiro do nosso amor, a esperar.
Lá no Sacrário, o dia inteiro, que o vamos todos procurar.

Sal e luz
Vós sois o sal da terra! Vós sois a luz do mundo!
Sal que dá sabor, luz que dá calor! Sal e luz, sal e luz! - diz o Senhor.
É uma luz tua Palavra
É uma luz tua Palavra, é uma luz pra mim, Senhor!
Brilhe esta luz, tua Palavra, brilhe esta luz em mim, Senhor!
Conheço um coração
1. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno.
Que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos.
Que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar.
Refrão: Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração.
Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração.
2. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra.
Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta.
Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar.
3. Lava, purifica e restaura-me de novo.
Serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo.
Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus nosso Senhor.
Tão sublime
1. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar.
Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar.
Venha a fé, por suplemento, os sentidos completar.
2. Ao Eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador.
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor. Amém.

