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25 de Março: Domingo de Ramos da Paixão do Senhor
Momento
Fora da Igreja:
ENTRADA
BENÇÃO DOS RAMOS
PROCISSÃO DE RAMOS
Na Igreja:
ENTRADA
ENTRADA – dias da semana
ATO PENITENCIAL

REFRÃO ORANTE
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
FINAL

Música
Hosana ao Filho de Davi
Glória e louvor e honra a Ti
Os filhos dos hebreus

CD
Liturgia 13
Liturgia 14
Liturgia 13

Tu és o Rei dos reis
Liturgia 12
Volta meu povo ao teu Senhor
C. Fraternidade 2018
Piedade de nós
C. Fraternidade 2013
(Usar a melodia dessa musica na
letra do ato penitencial abaixo)
Ó vinde a mim
Deus é bom
Louvor a vós ó Cristo
C. Fraternidade 2014
Livra-nos ó Senhor
C. Fraternidade 2018
Santo
C. Fraternidade 2009 – Fx 15
Vem meu povo ao banquete
C. Fraternidade 2017
Hino C. Fraternidade 2018
C. Fraternidade 2018

ENTRADA: Hosana ao Filho de Davi
Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi!
1. Bendito o que vem em nome do Senhor.
2. Rei de Israel, hosana nas alturas!
BENÇÃO DOS RAMOS: Glória e louvor e honra a Ti
Refrão: Glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei, Redentor!
1. De Israel Rei esperado, de Davi ilustre filho.
O Senhor é que te envia, ouve, pois, nosso estribilho!
2. Todos juntos te celebram, quer na terra ou nas alturas.
Cantam todos teus louvores, anjos, homens, criaturas!
3. Veio a ti o povo hebraico com seus ramos e suas palmas.
Também hoje, te trazemos nossos hinos, nossas almas!
4. Festejaram tua entrada, que ao Calvário conduzia.
Mas agora que tu reinas, bem maior é nossa alegria!
5. Agradaram-te os seus hinos, nossos hinos, igualmente.
O que é bom tu sempre acolhes, Rei bondoso, Rei clemente!
PROCISSÃO DOS RAMOS: Os filhos dos hebreus
Refrão: Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus,
nosso Senhor, cantando e gritando: hosana, ó Salvador! Cantando e gritando: hosana, ó
Salvador!
1. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem, todos seus!

Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares!
2. Quem vai morar no templo de sua Cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades!
Pois Deus, o Salvador o abençoará, no julgamento o defenderá!
3. Assim, são todos os que prestam culto a Deus, que adoram o Senhor, Deus dos Hebreus!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, alerta! O Rei da glória vai entrar!
4. Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus, forte Senhor da nossa história!
Portões antigos, se escancarem, vai chegar, alerta! O Rei da glória vai entrar!
5. Quem é, quem é, então, quem é o Rei da glória? O Deus que tudo pode, é o Rei da glória!
Aos Três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador da Igreja que caminha o louvor!
ENTRADA: Tu és o Rei dos reis
Refrão: Tu és o Rei dos Reis! O Deus do céu deu-te reino, força e glória.
E entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei
1. Sou o primeiro e derradeiro, fui ungindo pelo amor.
Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor.
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis!
Vós sois meu povo, eu vosso Rei, junto a mim vivereis!
ENTRADA (segunda, Terça e Quarta): Volta meu povo ao teu Senhor
Refrão: Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu coração.
Ele será teu condutor, tua esperança de salvação. Tua esperança de Salvação!
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo.
Cantarás purificado os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas nosso Deus as juntará!
E seremos novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará!
Pois imenso é seu amor e jamais se acabará!
ATO PENITENCIAL: Piedade de nós
1. Senhor / que na água e no Espírito / nos regenerastes à vossa imagem, tende piedade de nós!
Senhor tende piedade de nós! Senhor tende piedade de nós!
2. Ó Cristo / que enviais o vosso Espírito / para criar em nós um coração novo, tende piedade de
nós!
Ó Cristo tende piedade de nós! Ó Cristo tende piedade de nós!
3. Senhor / que nos tornastes participantes / do vosso Corpo e do vosso Sangue, tende piedade
de nós!
Senhor tende piedade de nós! Senhor tende piedade de nós!
REFRÃO ORANTE: Ó vinde a mim
Ó vinde a mim, os que chorais, desconsolados e afligidos pela dor!
Ó vinde a mim, ó vinde a mim: em mim tereis consolo e compaixão!
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Louvor a vós, ó Cristo.
Refrão: Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória! (bis)
Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz.
Pelo que o Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.
OFERTAS: Livra-nos ó Senhor
Refrão: Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte!
Confiantes aguardamos Tua Páscoa é nossa sorte! (bis)
1. Humildes e penitentes confessamos nossas culpas.
Inspirados pela fé nós buscamos tua ajuda.
Pois ferimos, Deus Clemente, teu amor - dom perenal.
Suplicamos, entrementes, o perdão celestial.
2. Gente frágil, sim, o somos de tuas mãos, obras, porém,

é teu nome glorioso que nos firma e sustém.
Destróis, ó Senhor, o mal, fazes progredir o bem.
Dar-te graças nós possamos desde agora e sempre. Amém!

SANTO
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas!
COMUNHÃO: Vem meu povo ao banquete da vida
1. Vem, meu povo, ao banquete da vida; nesta mesa eu irei te ensinar:
O jejum que me agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar.
Refrão: Ó Senhor, como é bom ser teu povo! Ser Igreja e viver como irmãos!
Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão!
2. Se desejas sentir já bem perto nova Páscoa da libertação,
Vem primeiro comigo ao deserto do silêncio e da contemplação.
3. Se o pecado e o mal desfiguram, se te assustam a dor e a cruz;
Minha graça e perdão transfiguram, na Palavra terás nova luz.
4. Se o cansaço da vida te invade, quando a sede de amor te atingir,
Eu serei aconchego e amizade, junto à fonte, esperando por ti.
5. Sou Pastor que te dá segurança, que teus tímidos passos conduz.
Abre os olhos, desperta! Levanta! Persevera nas obras da luz!
6. Toda a morte eu transformo em semente, das amarras eu vim libertar.
Junto a mim viverás plenamente e feliz poderás caminhar.
FINAL: Hino da C. Fraternidade 2018
1. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua Igreja se propõe a superar.
A violência que está nas mãos do mundo, e sai do íntimo de quem não sabe amar.
Refrão: Fraternidade é superar a violência!
É derramar, em vez de sangue, mais perdão!
É fermentar na humanidade o amor fraterno!
Pois Jesus disse que “somos todos irmãos. (bis)
2. Quem plantar a paz e o bem pelo caminho, e cultivá-los com carinho e proteção.
Não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão!
3. A exclusão, que leva à morte tanta gente, corrompe vidas e destrói a criação.
Basta de guerra e violência, ó Deus clemente! É o clamor dos filhos teus em oração.
4. Venha a nós, Senhor, teu Reino de justiça, pleno de paz, de harmonia e unidade.
Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra: todos na roda da feliz fraternidade.
5. Tua Igreja tem o coração aberto, e nos ensina o amor a cada irmão.
Em Jesus Cristo, acolhe ama e perdoa, quem fez o mal, caiu em si e quer perdão.

