
Eucaristia de Domingo de Ramos - Cânticos 

Entrada 

Bendito, bendito o que vem em nome do Senhor! 
1. Aplaudi o Senhor, povos de todo o mundo; 
aclamai o Senhor com brados de alegria. 
 

Procissão 

Hossana ao Filho de David! 
Bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel! 
Hossana, Hossana nas alturas! 
1. Levantai, ó portas, os vossos umbrais, / alteai-vos, pórticos 
antigos, / e entrará o Rei da glória. 
 

Salmo Responsorial 

Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? 

1. Todos os que me vêem escarnecem de mim, 
estendem os lábios e meneiam a cabeça: 
“Confiou no Senhor, Ele que o livre, 
Ele que o salve, se é seu amigo”. 
2. Matilhas de cães me rodearam, 
cercou-me um bando de malfeitores. 
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, 
posso contar todos os meus ossos. 
3. Repartiram entre si as minhas vestes 

e deitaram sortes sobre a minha túnica. 

Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim; 
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 
4. Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos, 

hei-de louvar-Vos no meio da assembleia. 
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob, / 
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel. 
 

Preparação do altar 

Meninos hebreus estendiam seus mantos no chão 
e clamavam cantando: Hossana ao Filho de David, 
bendito o que vem em nome do Senhor. 
1. Povos todos, batei palmas, 
aclamai a Deus com brados de alegria, 

porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 
o Rei soberano de toda a terra. 
 

Comunhão 

Tomarei o cálice da salvação 
e invocarei o nome do Senhor. 
1. Como agradecerei ao Senhor 

tudo quanto Ele me deu? 
Elevarei o cálice da salvação, 
invocando o nome do Senhor. 
2. É preciosa aos olhos do Senhor 

a morte dos seus fiéis. 
Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva: 
quebrastes as minhas cadeias. 
 

Final 

Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 
1. Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
2. Na terra se conhecerão o vossos caminhos 

e entre os povos a vossa salvação. 
 


