
 
DOMINGO DE RAMOS 

 
01. HOSANA AO FILHO DE DAVI 
(Entrada do presidente e aspersão) 
Solo: Hosana ao Filho de Davi! 
Todos: Hosana ao Filho de Davi! 
1. Bendito o que vem em nome do 
Senhor! 
2. Rei de Israel, hosana nas alturas! 
 
02. HOSANA HEY! HOSANA HÁ! 
(Procissão I) 
Hosana hey! Hosana há! Hosana hey! 
Hosana hey! Hosana há! 
1. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o 
Deus de Israel, é o Filho de Davi. 
2. Vamos a ele com as flores dos trigais, 
com os ramos de oliveira, com alegria e 
muita paz. 
3. Ele é o Cristo, é o Unificador, é hosana 
nas alturas, é hosana no amor. 
 
03. OS FILHOS DOS HEBREUS 
(Procissão II) 
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 o 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 ao Senhor, Deus dos 
hebreus! Portões antigos, se escancarem, 
vai chegar – alerta! – , o Rei da glória vai 
entrar! 
 
04. HOSANA, HOSANA AO REI 
(Procissão III) 
Hosana, hosana ao Rei! (bis) 
1. Mantos e palmas espalhando vai o 
povo, alegre, de Jerusalém. Lá bem longe 
se começa a ver o Filho de Deus que 
montado vem, enquanto mil vozes 
ressoam por aí: Hosana ao que vem em 
nome do Senhor! Com um alento de 

grande exclamação, prorrompem com voz 
triunfal! 
2. Como na estrada de Jerusalém, um dia 
também poderemos cantar. A Jesus 
Cristo que virá outra vez para levar-nos 
ao eterno lar. Enquanto mil vozes 
ressoam por aí: Hosana ao que vem em 
nome do Senhor! Com um alento de 
grande exclamação, prorrompem com voz 
triunfal! 
 

05. SALVE, Ó CRISTO (Canto antes da 
Paixão) 
Salve, ó Cristo obediente! Salve, Amor 
onipotente, que te entregou à cruz e te 
recebeu na luz! 
1. O Cristo obedeceu até à morte, 
humilhou-se e obedeceu o bom Jesus, 
humilhou-se e obedeceu sereno e forte, 
humilhou e obedeceu até à 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 ajoelham. 
 
06. SÊ BENDITO, SENHOR (Preparação 
das oferendas) 
1. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos 
frutos das nossas jornadas! Repartidos na 
mesa do Reino, anunciam a paz 
almejada! 
Senhor da vida, tu és a nossa 
salvação! Ao prepararmos a tua mesa, 
em ti buscamos ressurreição! 
2. Sê bendito, Senhor, para sempre pelos 
mares, os rios e as fontes! Nos recordam 
a tua justiça, que nos leva a um novo 
horizonte! 
3. Sê bendito, Senhor, para sempre pelas 
bênçãos qual chuva torrente! Tu fecundas 
o chão desta vida que abriga uma nova 
semente! 
 
07. EU VIM PARA QUE TODOS 
TENHAM VIDA (Comunhão) 
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 esperança. Onde 
salvas teu irmão, tu me estás salvando 
nele. 
6. Não apago o fogo tênue do pavio que 
ainda fumega. Reconstrói e reanima toda 
a vida que se apaga. Onde vive o teu 
irmão, eu estou vivendo nele. 
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. 
 
08. ORAÇÃO DA CF-2014 
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso 
povo e vos compadeceis dos oprimidos e 
escravizados. Fazei que experimentem a 
libertação da cruz e da ressurreição de 
Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem 
o flagelo do tráfico humano. Convertei-
nos pela força do vosso Espírito e tornai-
nos sensíveis às dores destes nossos 
irmãos. Comprometidos na superação 
deste mal, vivamos, como filhos e filhas, 
na liberdade e na paz. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém. 
 
09. HINO DA CF-2014 (Louvor final) 
É para a liberdade que Cristo nos 
libertou, Jesus libertador! É para a 
liberdade que Cristo nos libertou! 
1. Deus não quer ver seus filhos sendo 
escravizados; à semelhança e à sua 
imagem os criou. Na cruz de Cristo, foram 
todos resgatados pra liberdade é que 
Jesus nos libertou. 
2. Há tanta gente que, ao buscar nova 
alvorada, sai pela estrada a procurar 
libertação; mas como é triste ver, ao fim 
da caminhada, que foi levada a trabalhar 
na escravidão. 
3. E quantos chegam a perder a 
dignidade, sua cidade, a família, o seu 
valor. Falta justiça, falta mais fraternidade 
pra libertá-los para a vida e para o amor! 
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4. Que abracemos a certeza da 
esperança, que já nos lança, nessa 
marcha em comunhão, pra novo céu e 
nova terra da aliança, de liberdade e vida 
plena para o irmão. 
 

CEIA DO SENHOR 
 

10. NÓS NOS GLORIAMOS (Entrada) 
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 do 
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 sua cruz no escuro e 
na luz, marchando assim vai. A cruz 
plenifica a vida, resposta sofrida, vontade 
do Pai. 
 
11. SENHOR, QUE FAZEIS (Ato 
penitencial) 
1. Solo: Senhor, que fazeis passar da 
morte para a vida quem ouve a vossa 
palavra, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
2. Solo: Ó Cristo, que quisestes ser 
levantado da terra para atrair-nos a vós, 
tende piedade de nós. 
Ó Cristo, tende piedade de nós. (bis) 
3. Solo: Senhor, que nos submetestes ao 
julgamento da vossa cruz, tende piedade 
de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 
12. GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na   
terra aos seus amados, a vós louvam, Rei 
celeste, os que foram libertados. 
Glória a Deus lá nos céus e paz aos 
seus. Amém! 
2. Deus e Pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao 
vosso nome, vossos dons agradecemos. 
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai! 
4. Vós, que estais junto do Pai, como 
nosso intercessor, acolhei, nossos 
pedidos, atendei nosso clamor! 
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 

o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus 
Pai no esplendor. 
 

13. EU VOS DOU UM NOVO 
MANDAMENTO (Aclamação) 
Eu vos dou um novo mandamento: /: 
que vos amei uns aos outros, assim 
como eu vos amei. – Disse o Senhor.:/ 
 
14. JESUS ERGUENDO-SE DA CEIA 
(Lava-pés) 
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 
eu não lavar os teus pés. 
2. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus 
pés não lavarás! O que ora faço não 
sabes, mas depois compreenderás. Se 
eu, vosso Mestre e Senhor, vosso pés 
hoje lavei, lavai os pés uns dos outros! 
Eis a lição que vos dei. 
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! 
4. Vou para o Pai, mas volto logo, comigo 
vos levarei. Mestre, qual é o caminho 
para chegar aonde ireis? Sou o Caminho, 
a Verdade, a Vida plena vos dei: 
permanecendo em mim sempre, amando 
como eu amei. 
 
15. ONDE O AMOR E A CARIDADE 
(Preparação das oferendas) 
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 co’os eleitos, nós vejamos 
tua face gloriosa, Cristo Deus: gáudio 
puro, que é imenso e que ainda vem, 
pelos séculos dos séculos. Amém. 
 
16. UM CÁLICE FOI LEVANTADO 
(Comunhão) 
Um cálice foi levantado, um pão entre 
nós partilhado; o povo comeu e bebeu 
e anunciou: o amor venceu! 

1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, 
te louvo porque aos pequenos revelas 
segredos que aos sábios do mundo 
escondes, e aos gritos dos teus 
pequeninos respondes. 
2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, 
pois delas do Reino será a herança. 
Quem não como elas o Reino acolher, 
jamais, do Reino jamais há de ser. 
3. De vós quem ser o maior pretender vá 
logo o mais pequenino acolher; pois só 
quem for dos demais servidor no Reino 
de Deus há de ser o maior. 
4. Crianças, aos prados mais verdes 
correi! Ovelhas, dos pastos da vida 
comei! Jesus, Jesus Bom Pastor vos 
conhece, e hoje seu corpo e seu sangue 
oferece. 
 
17. VAMOS TODOS (Transladação) 
1. Vamos todos louvar juntos o mistério 
de amor, pois o preço deste mundo foi o 
sangue redentor, recebido de Maria, que 
nos deu o Salvador. 
2. Veio ao mundo por Maria, foi por nós 
que ele nasceu. Ensinou sua doutrina, 
com o povo conviveu. No final de sua 
vida, um presente ele nos deu. 
3. Observando a lei mosaica, se reuniu 
com os irmãos. Era noite, despedida. 
Numa ceia, refeição, deu-se aos doze em 
alimento, pelas suas próprias mãos. 
4. A Palavra do Deus vivo transformou o 
vinho e o pão no seu sangue e no seu 
corpo, pela nossa salvação. O milagre 
nós não vemos, basta a fé no coração 
(As duas últimas estrofes só são cantadas quando 
a procissão chega ao lugar da reposição.) 

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, ma 
Trindade, eterno amor. Ao Deus Uno e 
Trino demos a alegria do louvor. Amém. 
 

PAIXÃO DO SENHOR 
 
18. SALVE, Ó CRISTO (Canto antes da 
Paixão) 
Como no número 05. 
 
19. POVO MEU, QUE TE FIZ EU? 
(Adoração da cruz I) 
1. Povo meu, que te fiz eu? Dize em que 
te contristei? Por que à morte me 
entregaste? Em que foi que eu te faltei? 
Deus santo, Deus forte, Deus imortal, 
tende piedade de nós. 



2. Eu te fiz sair do Egito, com maná te 
alimentei. Preparei-te bela terra. Tu, a 
cruz para o teu Rei! 
3. Bela vinha eu plantara, tu plantaste a 
lança em mim. Águas doces eu te dava. 
Foste amargo até o fim! 
4. Flagelei por ti o Egito, primogênitos 
matei. Tu, porém, me flagelaste, 
entregaste o próprio Rei! 
5. Eu te abri o Mar Vermelho, tu me 
abriste o coração. A Pilatos me levaste, 
eu levei-te pela mão! 
6. Só a cruz tu me exaltaste, quando em 
tudo te exaltei. Que mais podia eu ter 
feito? Em que foi que te faltei? 
 
20. BENDITA E LOUVADA SEJA 
(Adoração da cruz II) 
1. Bendita e louvada seja no céu a divina 
luz. /: E nós também cá na terra, 
louvemos a Santa Cruz.:/ 
2. Os céus cantam a vitória de Nosso 
Senhor Jesus. /:Cantemos também na 
terra, louvores à Santa Cruz.:/ 
3. Sustenta gloriosamente nos braços o 
bom Jesus. /:Sinal de esperança e vida o 
lenho da Santa Cruz.:/ 
4. Humildes e confiantes levemos a nossa 
cruz, /:seguindo sublime exemplo de 
Nosso Senhor Jesus.:/ 
5. Cordeiro imaculado, por todos morreu 
Jesus; /:pagando as nossas culpas, é rei 
pela sua Cruz.:/ 
6. É arma em qualquer perigo, é raio de 
eterna luz; /bandeira vitoriosa o santo 
sinal da Cruz.:/ 
7. Ao povo, aqui reunido, daí graça, 
perdão e luz! /:Salvai-nos, ó Deus 
clemente, em nome da Santa Cruz!:/ 
 
21. VITÓRIA, TU REINARÁS (Adoração 
da cruz III) 
Vitória! Tu reinarás! Ó Cruz, tu nos 
salvarás! (bis) 
1. Brilhando sobre o mundo que vive sem 
tua luz, tu és um sol fecundo de amor e 
de paz, ó Cruz. 
2. Aumenta a confiança do pobre e do 
pecador, confirma nossa esperança na 
marcha para o Senhor. 
3. À sombra dos teus braços a Igreja 
viverá. Por ti no eterno abraço o Pai nos 
acolherá.  
 
22. PROVA DE AMOR (Comunhão) 
Prova de amor maior não há que doar a 
vida pelo irmão. (bis) 
1. Eis que eu vos dou o meu novo 
mandamento: “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos tenho amado”. 

2. Vós sereis os meus amigos se 
seguirdes meu preceito: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos tenho amado”. 
3. Como o Pai sempre me ama, assim 
também eu vos amei: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos tenho amado”. 
4. Permanecei no meu amor e segui meu 
mandamento: “Amai-vos uns aos outros 
como eu vos tenho amado”. 
5. Nisto todos saberão que vós sois os 
meus discípulos: “Amai-vos uns aos 
outros como eu vos tenho amado”. 
6. E chegando a minha Páscoa, vos amei 
até o fim: “Amai-vos uns aos outros como 
eu vos tenho amado”. 


