PARÓQUIA DO BEATO MATEUS MOREIRA
QUINTA-FEIRA SANTA - LAVA PÉS
COMUNHÃO

ENTRADA
1. Bem vindos à mesa do Pai / onde o Filho se faz /
fraternal refeição. / É Cristo a forte comida, / o pão
que dá vida / com amor comunhão.
VINDE Ó IRMÃOS ADORAR, VINDE, ADORAR O
SENHOR. / A EUCARISTIA NOS FAZ IGREJA,
COMUNIDADE DE AMOR.

2. Partimos o único pão / no altar refeição / ó
mistério de amor. / Nós somos sinais de unidade /
na fé, na verdade, / convosco ó Senhor.

1. Eu quis comer esta ceia agora, /
pois vou morrer já chegou minha hora.
COMEI, TOMAI É MEU CORPO E MEU SANGUE
QUE DOU / VIVER NO AMOR / EU VOU
PREPARAR / A CEIA NA CASA DO PAI.

2. Comei o Pão é meu corpo imolado, /
por vós perdão para todo pecado!
3. E vai nascer do meu sangue a esperança. /
O amor, a paz uma nova aliança!

3. No longo caminho que temos / o pão que
comemos / nos sustentará. / É Cristo o pão
repartido / que o povo sofrido / vem alimentar.

4. Vou partir mais deixo o meu testamento. /
Vivei no amor eis o meu mandamento.

4. Queremos servir a Igreja, / na plena certeza / de
nossa missão. / Vivendo na Eucaristia, / o pão da
alegria / e da libertação.

PROVA DE AMOR MAIOR NÃO HÁ, / QUE DOAR A
VIDA PELO IRMÃO.

GLÓRIA
GLÓRIA, GLÓRIA, A DEUS NAS ALTURAS. (BIS)
/ E PAZ NA TERRA AOS HOMENS POR ELE
AMADO. (BIS)

1. Senhor Deus, Rei dos céus Deus Pai todo
poderoso, / nós vos louvamos, vos bendizemos, vos
adoramos vos glorificamos, / vos damos graças por
vossa imensa glória.
2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito. / Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai.
3. 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 o Santo, só Vós o Senhor. / Só Vós o
Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Espírito Santo na
glória de Deus Pai.

ACLAMAÇÃO
Eu vos dou um novo mandamento: /
Que vos amei uns aos outros / assim como eu vos
amei, / disse o Senhor.

OFERTÓRIO
1. É prova de amor junto à mesa partilhar /
É sinal de humildade, nossos dons apresentar.
ACOLHEI AS OFERENDAS DESSE VINHO E
DESSE PÃO / E O NOSSO CORAÇÃO TAMBÉM, /
SENHOR QUE NOS DOASTES TOTALMENTE POR
AMOR, / FAZEI DE NÓS O QUE CONVÉM.

2. Quem vive para si empobrece seu viver, /
Quem doar a própria vida, vida nova há de colher.
3. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão. /
É reunir-se nesta mesa, celebrar a redenção.

FINAL
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 em meu amor / e segui meu
mandamento. / Amai-vos uns aos outros /como eu
vos tenho amado.

LAVA-PÉS
1. Jesus erguendo-se da Ceia, / jarro e bacia tomou,
/ lavou os pés dos discípulos, / este exemplos 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 pés não lavarás.
/ O que ora faço não sabes, / mas depois
compreenderás. / Se eu, vosso Mestre e Senhor, /
vossos pés hoje lavei, / lavai os pés uns dos outros, /
eis a lição que vos dou! (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)

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
Tão Sublime Sacramento/ adoremos neste altar. /
Pois o Antigo Testamento / deu ao Novo o seu lugar. /
Venha a fé por suplemento, / os sentidos completar. /
Ao eterno/ Pai cantemos/ e a Jesus o Salvador.
Ao Espírito exaltemos / na Trindade eterno amor.
Ao Deus uno e Trino demos / alegria do Louvor. /
Amém!
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