
                                                                                                              

                                            
                

 
                         Dou-vos um Mandamento Novo 

                                                                                                                                                      Letra e Música: Padre J. Pedro Martins 
 
Dou-vos um Mandamento Novo, dou-vos um Mandamento Novo        
                                                                                                                Refrão 
Que vos amei uns aos outros, como Eu vos amei     
    
 
Quando todos vos amardes como irmãos, será esse o testemunho do meu Reino    
Quando todos procurardes a Justiça, daí ao mundo a conhecer o Evangelho  
  
Não ameis somente aqueles que vos amam, mas amai quem vos odeia e vos insulta 
É assim a Nova Lei que venho dar-vos, sois felizes se a quiserdes praticar   
 
 

    Senhor tem piedade II 
                                                                                                                              Música: Adaptação Padre Alberto Neto de original francês 
Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade 
 
Ó Cristo tem piedade, ó Cristo tem piedade, ó Cristo tem piedade 
 
Senhor tem piedade, Senhor tem piedade, Senhor tem piedade 
 
 
 

         Glória a Deus 
                                                                                      Música: Meyia 

 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 
                                                                                                                             Refrão 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 

 
 
Nós Te louvamos e Te bendizemos, nós Te adoramos e glorificamos    
Todos nós hoje Te damos graças, por Tua imensa e eterna Glória 
 
Só Tu És Santo só Tu És o Senhor, só Tu o Altíssimo Jesus Cristo 
Com o Espírito Santo na Glória de Deus, Amen, Amen Amen 
 
 
                                                

                Aclamação do Evangelho V (Quinta-feira Santa) 
                                                                                                                                                             Música: Pepe Feu 

Glória a Vós, Cristo, Palavra de Deus, Glória a Vós, Cristo, Palavra de Deus       Bis - Refrão 
 
Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei  
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                             Senhor aqui nos tendes 
 

 
Senhor, aqui nos tendes, juntos para Te amar  
Só Tu conheces e entendes, tudo o que temos p’ra dar  
Dor e pobreza, toda a alegria, tanto sofrer e amar  
Que a vida oferece e cria, que a vida leva e traz       
    
 
Ó Cristo, de braços cansados, sem Ti Senhor que seria  
A tormenta dos pecados e o medo da manhã fria 
Então ......  faz de nós ó Deus, teu repouso e morada  
Dos muitos dos que são Teus, torna a terra abençoada ...... faz ó Deus 
 
 
 

             Santo III 
 

                                                                                                                                                                         Música: Canon de Pachelbel 
Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do Universo 
Santo, Santo, Santo, Santo, é o Senhor, Deus do Amor 
 
 
Hossana .................... nas alturas, Hossana .................... nas alturas 
 
 
Bendito é aquele, que vem em nome do Senhor, Hossana, nas alturas 
 
 
 

                   Cordeiro de Deus III 
                                                                      Música: Pepe Feu 

 
 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
 
 
 
                                                                Ao partir do pão 
                                                                                                                                                                       Música: José Morais 
                                                                                                                                                                                                            Letra: Padre António Figueira 
Ao partir do pão, liberta-se um olhar, em nós 
Presença do Deus vivo, o que aconteceu agora em nossa vida ? 
Tarde te encontrámos, em terra tão distante, e eras tu 
Caminho aberto à vida, sangue derramado por amor 
 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é a vida, é fonte de água pura 
É bom cantar, é bom louvar a Deus, é amor, é chama ardente em nós       Refrão 
Aqui, é Jesus que habita em nós 
 



                                               Adoração do Santíssimo Sacramento 
 
 
 
 
                                                                 Louvai o Senhor 

                                                                                                                                                                   Letra: Padre Alberto Neto 
 
Louvai, louvai o Senhor ó povos, louvai, louvai o Senhor 

                                                                                                                Refrão 
Louvai, o seu nome eterno ó povos, louvai, o seu grande amor 
 
 
Do nascente ao poente, seu amor virá, como aurora de certezas nos visitará 
 
 
 
                                                              Meditação e silêncio 
 
 
                                                      
 
                                                                 Hino de confiança 
 
                                                                                                                                                                                                                Letra: Padre Alberto Neto   
                                                                                                                                                                     Música: Adaptação Pepe Feu de original espanhol  
 
Eu espero no Senhor, qual sentinela a manhã  
Pois confiar só no homem, torna a nossa esperança vã    
Qual sentinela da noite, espera a paz de um novo dia     
Assim teu povo Senhor, aguarda a tua Alegria     
   
Pois quem semeia na dor, dizem que colhe a cantar  
Dai-nos Senhor, a graça de procurar                                   Bis 
De procurar a Justiça, de procurar a Verdade                    
De caminhar no Amor, e de fugir da maldade 
 


