
 
 
ENTRADA 
 
Hosana hei, Hosana ha, Hosana hei, 
Hosana hei, hosana ha 
Hosana hei, Hosana ha, Hosana hei, 
Hosana hei, hosana ha 
 
Ele é o Santo é o filho de Maria. É o Deus 
de Israel, é o filho de Davi 
 
Santo é seu nome é o Senhor Deus do 
Universo, Glória ao Deus de Israel, glória 
ao filho de Davi 
 
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 ao Deus de Israel, glória 
ao filho de Davi 
 
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 ao Deus de Israel, glória 
ao filho de Davi 

 
BENÇÃO DOS RAMOS 
 
Hosana ao filho de Davi! (bis)  
Bendito o que vem em nome do senhor! 
Rei de Israel, hosana nas alturas! 

 
ACLAMAÇÃO 
 
Salve, ó Cristo obediente 
Salve, 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 

OFERTÓRIO 
 
Pela compaixão tocados, compaixão do         
Deus vivente, sim, a ele apresentemos      
nossa vida em sacrifício 

 
A ti, ó Deus, toda graça e louvor; / hoje 
manifestas o teu amor!  

 
Eis o culto agradável, consonante com a 
vida: vida que se faz vontade do Eterno 
Pai de todos.  

 
Frente ao mundo não quedemos em 
vivermos conformados, mas sejamos 
transformados no pensar e entendimento 
 
SANTO 
 
O Senhor é Santo, O Senhor é Santo, O 
Senhor é Santo 
 
O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso 
pai, Que seu reino de amor se estenda 
sobre a terra 
 
Bendito o que vem, em nome do Senhor. 
Bendito o que vem, em nome do Senhor 
Hosana! Hosana! Hosana! 
 
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 
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Eu passei fazendo o bem, eu curei 
todos os males 
Hoje és minha presença junto a todo o 
sofredor 
Onde sofre o teu irmão, Eu estou 
sofrendo nele 
 
Quem comer o Pão da Vida viverá 
eternamente 
Tenho pena deste povo que não tem o 
que comer 
Onde está um irmão com fome, Eu 
estou com fome nele 
 
AÇÃO DE GRAÇAS 
 
Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e 
grita pela boca dos famintos 
E a gente quando vê passa adiante, as 
vezes pra chegar depressa a igreja 
Seu nome é Jesus cristo e está sem casa, 
e dorme pelas beiras das calçadas 
E a gente quando vê aperta o passo e diz 
que ele dormiu embriagado 

 
Entre nós estás e não o conhecemos 
Entre nós estás. E nós o desprezamos 
Entre nós estás e não o conhecemos 
Entre nós estás. E nós o desprezamos 
 
Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, 
vive mendigando o subemprego 
E agente quando vê diz "é um atoa, melhor 
se trabalhasse e não pedisse" 
Seu nome é Jesus Cristo e está banido, 
das rodas sociais e das igrejas 
Porque fizeram dele um rei potente, e 
quando esse vive com os pobres 
 
Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e 
vive atrás das grades da cadeia 
E nós tão raramente vamos vê-lo 
Sabemos que ele é um marginal 
Seu nome é Jesus cristo e anda sedento 
Por um mundo de amor e de justiça  
Mas, logo que contesta pela paz 
A ordem o obriga a ser da guerra 
 
 
 
 

 
 
Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e 
vive nos imundos meretrícios  
Mas, muitos o expulsam da cidade, com 
medo de estender a mão a ele 
Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem 
que vive nesse mundo ou quer viver 
Pois pra ele não existem mais fronteiras 
só quer fazer de nós todos irmãos 
 
FINAL 
 
É tarefa e missão da Igreja. Boa nova no 
amor proclamar. No diálogo com a cultura 
Para a vida florir, fecundar. O que em redes 
se vai construir. E a pessoa humana formar. 

 
Quando o anseio do conhecimento. 
Ultrapassa barreiras, fronteiras. Se destaca 
o ensinamento Oriundo da fé verdadeira. 
Que nos faz nesta ação solidários. Para o 
bem, condição que é certeira. 

 
E quem fala com sabedoria. É aquele que 
ensina com amor Sua vida em total 
maestria. É pra nós luz, caminho, vigor 

 
Educar é atitude sublime. Que prepara a 
vida futura. Compreendendo o presente, 
pensamos. Ensinar é proposta segura. 
Para, enfim, destacar-se a atitude Dos que 
em Cristo são nova criatura. 

 
O convívio em níveis fraternos. Traz em nós 
o sentido discreto. Na harmonia com os 
seres viventes. E no agir o equilíbrio 
completo. Consigamos também aprender. 
E educar para o amor e o afeto. 
 

 
A VIDA insiste... 
a VIDA resiste! 

FORÇA E CORAGEM! 
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