
 
 

 

Quinta-Feira 
Da Ceia Do Senhor 

Unidade Pastoral de Sintra 

 
O Senhor nos reúne junto a Ele, 
o Senhor nos convida a estar com Ele: 
Na Sua mesa há Amor, a certeza da Alegria, 
e no Vinho e Pão, vive o Senhor. 
 
Quando a Tua voz, Senhor chega em silêncio a mim 
e os meus irmãos me falam de Ti, 
sei que a meu lado estás, sentas-Te junto a mim, 
acolhes minha vida e oração. 

 
 

Senhor, tem piedade de nós (2x) 
Cristo, tem piedade de nós (2x) 

Senhor, tem piedade de nós (2x) 
 

Glória e louvor  
a vós Senhor  

Glória e louvor a vós Senhor.  
Verbo de Deus. 

 
 

Onde houver amor e caridade,  
onde houver amor: aí Deus está. 

 
 

Santo, santo, santo 
é o Senhor, Deus do Universo. 

O céu e a terra 
proclamam a Vossa glória! 

 
Hossana, hossana, hossana, lá nas alturas. 
Hossana, hossana, hossana, lá nas alturas. 

 
Bendito é aquele que vem 

em nome do Senhor! 
 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. (bis) 
 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz, dai-nos a paz. 
 
 

Como o Senhor nos amou, 
jamais alguém pode amar, 

p’lo caminho da justiça nos ensina a caminhar, 
quando estamos reunidos e partilhamos Seu pão, 

Ele nos dá o Seu amor e a Sua paz. 
 

É o Meu Corpo, tomai e comei, 
É o Meu Sangue, tomai e bebei, 

porque Eu Sou a Vida, porque Eu sou o Amor! 
Ó Senhor faz-nos viver no Teu Amor! 

 
Como o Senhor nos amou, 
jamais alguém pode amar 

em tudo o que nos legou manifestou Seu Amor. 
Quem comer a Minha carne e do Meu sangue beber 

permanecerá em Mim e eu nele. 
 

Sempre que este pão tomais e este cálice bebeis, 
até que o Senhor volte Sua morte anunciais. 

Quem tomar indignamente, este Santo alimento 
será réu do corpo e sangue do Senhor. 

 
Glória ao Pai que nos criou, 

glória ao Filho Redentor, 
glória ao Espírito de vida que nos dá o Seu Amor. 

Unidos por este Pão que o Seu poder transformou, 
demos graças aos Senhor que nos salvou. 

 
 

Permanece junto de mim.  
Ora e vigia, ora e vigia. 

 
Se vos amardes uns aos outros,  

Deus permanece em vós. 
Se vos amardes uns aos outros,  

Deus permanece em vós. 
 

É este o meu mandamento: 
Amai-vos como Eu vos amei. 

 
Não há maior prova de amor 

do que dar a vida pelos amigos. 
 
Deus é amor, atreve-te a viver por amor. 
Deus é amor nada há a temer. 
 

As misericórdias do Senhor, 
Para sempre cantarei. 


