
Mistério admirável  

da nossa Fé! 

 

O povo aclama, dizendo: 
 

Quando comemos deste 
pão e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor,  
a vossa morte, esperando a 

vossa vinda gloriosa. 
 

 
Missal Romano  
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Mistério da fé  

para a salvação do mundo! 
 

O povo aclama, dizendo: 

Glória a Vós que morrestes na Cruz 

e agora viveis para sempre. 

Salvador do mundo, salvai-nos. 

Vinde, Senhor Jesus! 
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D. José Manuel Garcia Cordeiro 
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Sexta-feira da Paixão do Senhor 
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«Nós vos pedimos, Senhor:  
derramai com abundância os dons do 

Espírito Santo,  
sobre os nossos irmãos, assinalados com 

esta unção; marcai com o  
ESPLENDOR DA SANTIDADE  

os lugares e os objetos ungidos pelos 
SANTOS ÓLEOS 

 e acima de tudo fazei crescer 
 a vossa Igreja. » 
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