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Bênção dos Ramos

Hosana ao Filho de Davi! (bis)

Bendito o que vem em nome do
Senhor, Rei de Israel, hosana
nas alturas. Hosana ao Filho de
Davi! (bis) Os filhos dos hebreus
com ramos de oliveira foram ao
encontro do Senhor clamando,
hosana nas alturas! (bis)
Ao Senhor pertence a terra e sua
plenitude, o mundo inteiro com
os seus seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os
mares, e sobre as águas a mantém
inabalável.
Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa
habitação? Quem tem mãos puras
e inocente o coração, quem não
dirige sua mente para o crime.
Dizei-nos: quem é este Rei da
glória? O Senhor Rei da glória, é o
Senhor Onipotente, o Rei da glória
é o Senhor do Universo! O Rei da
glória é o Senhor de toda a terra.

Procissão em honra
a Cristo Rei
Hosana hei; hosana ha; ho-

sana hei; hosana hei; hosana
ha (bis).

Filho de Davi. Santo é seu nome,
é o Senhor Deus do universo,
glória a Deus de Israel nosso Rei
e Salvador. Hosana hei...
Vamos a Ele com as flores dos
trigais, com os ramos de oliveira,
com alegria e muita paz. Santo é
seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel nosso
Rei e Salvador. Hosana hei...

minha vida Ele é o Senhor!(3x)
Glória a Ti, Senhor!
Do meu passado...
Do meu futuro...
Da Juventude...
Desta Paróquia...
Desta Cidade...
Do mundo inteiro...

Ele é o Cristo, é o unificador.
É hosana nas alturas, é hosana
no amor. Santo é seu nome, é o
Senhor Deus do universo, glória
a Deus de Israel nosso Rei e Salvador. Hosana hei...

CELEBRAÇÃO
EUCARÍSTICA

Ele é a alegria, é a razão do meu
viver. É a vida dos meus dias, é
o amparo no sofrer. Santo é seu
nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel nosso
Rei e Salvador. Hosana hei...

Salmo 21
Meu Deus, meu Deus, por que
me abandonastes?

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO

Tu és o Rei dos reis! O Deus Salve, ó Cristo obediente! Salve,

do Céu deu-te reino, força e
glória, e entregou em tuas mãos
a nossa história, Tu és rei, e o
amor é tua lei!
Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo,
eu vosso Rei e Senhor Redentor!

Vos levarei às grandes fontes, dor e
fome não tereis.Vós sois meu povo,
eu vosso Rei. Junto a mim vivereis!

amor onipotente, que te entregou
à cruz e te recebeu na luz!
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.
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!

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Ele é o Santo, é o Filho de Maria, nhor, o Senhor! Jesus Cristo é o Santificai, Senhor, o povo que
Ele é o Deus de Israel, Ele é o

Jesus Cristo é o Senhor, o Se-

Senhor, glória a Ti, Senhor! Da

remistes com vosso sangue!

DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR

Oração eCUMÊNICA
da Campanha
da Fraternidade

Deus da vida, da justiça e do

amor, tu fizeste com ternura o
nosso planeta, morada de todas
as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, a corresponsabilidade na construção de um mundo
sustentável e justo, para todos.
No seguimento de Jesus, com a
Alegria do Evangelho e com a
opção pelos pobres. Amém!

CANTO DO OFERTÓRIO

Aqui, diante do altar, eu venho

te ofertar, a minha vida Senhor e
consagrar o Teu amor.
Eis minha vida, é toda tua Senhor.
O meu prazer de viver nas tuas
mãos quero pôr. E vou contente,
guiado por tua luz, já não sou eu
a viver, pois vive em mim Jesus.
Não vim senão pra servir, eu quero
o Mestre seguir. Não viverei para
ti, mas para Deus e os filhos seus.

SANTO

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus

do universo. O céu e a terra proclamam, a vossa glória. Hosana nas alturas! Hosana! (bis) Bendito aquele
que vem em nome do Senhor. (bis)
Hosana nas alturas! Hosana! (bis)

CANTO DA COMUNHÃO

Eu vim

para que todos tenham vida, que todos tenham
vida plenamente.

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.

Tu és meu Deus e em ti me refugio;
o meu espírito em tuas mãos entrego
e tu me livras das mãos do inimigo!

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.

A tua face serena resplandeça sobre o teu servo liberto, em tua paz!
De coração sede fortes, animados,
todos vós que no Senhor sempre
esperais.

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.
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.
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.

Hino da Campanha da
Fraternidade Ecumênica 2016

Eis, ó meu povo,

o tempo
favorável da conversão que te faz
mais feliz; da construção de um
mundo sustentável, “casa comum”
- é teu Senhor quem diz:
Quero ver, como fonte, o direito
a brotar; a gestar tempo novo; e
a justiça, qual rio, em seu leito,
dar mais Vida pra vida do povo.

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.

Eu te carrego sobre as minhas asas; te
fiz a terra com mãos de ternura. Vem,
povo meu, cuidar da nossa casa! Eu
sonho o verde, o ar, a água pura.

Da ovelha desgarrada eu me fiz o
bom pastor; reconduze, acolhe e
guia a que de mim se extraviou:
onde acolhes teu irmão, tu me
acolhes, também, nele.

Te dei um mundo de beleza e cores,
tu me devolves esgoto e fumaça.
Criei sementes de remédio e flores;
semeias lixo pelas praças.

Eu me entrego, Senhor, em

tuas mãos e espero pela tua
salvação!
Junto de ti, ó Senhor, me refugio, não
tenha eu do que me envergonhar; em
tuas mãos, ó Senhor eu me confio,
fiel e justo Senhor, vem me livrar!

Pois me tornei a vergonha do
inimigo, e a gozação do vizinho
e conhecido, dos corações esquecido qual um morto, e rejeitado
como um ser apodrecido.
Mas eu repito, Senhor, em ti confio:

Justiça e paz, saúde e amor têm
pressa; mas, não te esqueças, há
uma condição: O saneamento de
um lugar começa por sanear o
próprio coração.
Eu sonho ver o pobre, o excluído
sentar-se à mesa da fraternidade.
Governo e povo trabalhando unidos,
na construção da nova sociedade.

Dízimo: gesto de partilha
que nasce da fé.

