Gesto da Paz Shalom para ti, shalom para ti,

Comunhão

Shalom, shalom.
Deus te dê o amor,
Deus te dê a paz,
Shalom, shalom.

1) Vinde e vede Deus que se revela
Ele se manifestou!
Por amor aos Homens Ele ressuscitou.
Jesus é o Senhor!

O Pai nos amou tanto, que nos deu o Seu Filho.
Não para nos julgar, mas para nos salvar!
Ele vem procurar a ovelha perdida.
Jesus é o Bom Pastor que nos vem libertar!

Vigília Pascal
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Nós O reconhecemos, nossas mãos O tocaram:
Quem acredita n´Ele viverá para sempre.
Ele, o Verbo de Vida que nos foi revelado!
Quem acredita n´Ele caminhará na Luz!

“Cristo, ontem e hoje
Princípio e fim
Alfa e Ómega”

Jesus Verbo de Deus, veio p´ra nos salvar.
Vós, os que tendes sede, abri-Lhe o coração.
Ele, o Filho do Homem que nos conduz ao Pai!
Aproximai-vos d´Ele, recebei o Seu Espírito!
Enviado do Pai, pelo Espírito Santo.
Jesus é nossa Luz, que nos vem dar a Vida!

2)Ao Senhor Deus cantai louvores:
Porque é eterno o Seu amor!
Os sacerdotes dêem graças:
Porque é eterno o Seu amor!
Povo de Deus em coro diga:
Porque é eterno o Seu amor!
Este é o dia!
Cantemos e exultemos de alegria!
Deus vai connosco, Deus é luz e guia!
O seu amor por nós jamais tem fim.
Aleluia!
(bis)
Clamei a Deus na minha angustia:
Só Deus escuta meu coração!
Deus é por mim, já nada temo:
Só Deus escuta meu coração!
Não confiarei nos poderosos:
Só Deus escuta meu coração!

Acção de Graças

Só o Senhor é meu amparo:
A minha glória é o Senhor!
Gritos de júbilo e de vitória:
A minha glória é o Senhor!
A mão de Deus fez maravilhas:
A minha glória é o Senhor!
Graças vos dou porque me ouvistes:
Bendito seja o nosso Deus!
Este é o dia da alegria:
Bendito seja o nosso Deus!
Salvai, Senhor, os vossos servos:
Bendito seja o nosso Deus!
Glória a Deus Pai omnipotente:
Louvor e glória! Aleluia!
Glória a Jesus, seu filho amado:
Louvor e glória! Aleluia!
Glória ao Espírito Divino:
Louvor e glória! Aleluia!

Bendiz o Senhor ó minha alma, e o Seu santo nome, que à vida me conduz.

Final

O Senhor ressuscitou
Vencendo a morte na cruz.
Nossa esperança está n’Ele
Ele é o nosso Salvador.
Atrás ficou o temor
A dúvida e a pouca fé.
Tornemos realidade
Um Reino novo de amor!

- Benção do Fogo
- Preparação do Círio
- Procissão
- Precónio Pascal

Liturgia da Palavra
- 1ª leitura: Gén 1
- Salmo:

- 2ª leitura: Ex 14
- Salmo:

“Deus fez maravilas, o seu nome é Senhor”

- 3ª leitura: IS 55
- Salmo:

Somos testemunhas da Ressurreição:
Ele está aqui, está presente
É vida e é verdade.
Somos testemunhas da Ressurreição:
Ele está aqui, Seu Espírito
Nos move para amar!

“Enviai Senhor o vosso Espírito e renovai a terra”

Glória

“Das fontes da Salvação saciai-vos na alegria!”

Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.
Paz na terra aos homens,
Paz na terra aos homens por Ele amados.
Glória, glória, glória, glória a Deus nos altos céus.

Senhor, Deus Pai, todo poderoso:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Por Vossa imensa glória.
Nosso Pai e nossa Mãe, Aleluia!

Senhor Jesus, Filho muito amado:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Na Cruz nos dais a Vida.
Força de Ressurreição! Aleluia!
Espírito, Fonte de Unidade:
Nós Vos bendizemos,
Nós Vos adoramos,
Nós Vos damos graças
Vitória do Universo.
Sois a Brisa e o Vigor! Aleluia!

Oração

Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Converte-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
Ressuscita-me e converte-me Senhor.

Baptiza-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me Senhor com o teu
Espírito.
Baptiza-me Senhor com o teu Espírito.
Fortalece-me e baptiza-me Senhor.

Oração dos Fieis
Ouve, ó Senhor nesta noite os teur filhos em prece

Liturgia Eucarística
Ofertório

- 4ª leitura: Rom 6
Jesus, nossa Páscoa, por nós se imolou.
Cantemos alegres, que ressuscitou! (2x)

Aclamação

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom!
Porque é eterna a Sua misericórdia.
Diga a Casa de Israel
é eterna a Sua misericórdia.
A mão do Senhor fez prodígios,
A mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver
Para anunciar as obras do Senhor.

A pedra que os construtores rejeitaram
Tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor,
E é admirável aos nossos olhos.

- Evangelho: Lc 4

Liturgia Baptismal
- Ladaínha
- Benção da água
- Renovação das promessas do baptismo
Como suspira o veado pelas correntes das águas,
Vós todos os que tendes sede, Assim minha alma suspira por vós, Senhor.
Vinde à torrente das águas.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Bebei da fonte da vida
Quando irei contemplar a face de Deus.
E ficareis saciados.

Baptismos
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Transforma-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me Senhor com o teu Espírito.
Ilumina-me e transforma-me Senhor.

E deixa-me sentir
O fogo do teu amor
No meu coração Senhor.

Páscoa Sagrada, ó festa baptismal!
Nascidos pela água, somos filhos do Senhor.

Páscoa Sagrada, ó festa d’alegria,
Páscoa Sagrada, ó festa da passagem!
Desperta tu que dormes, que o Senhor ressuscitou! O povo prisioneiro foi liberto p’lo Senhor.
Páscoa Sagrada, eterna novidade,
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor.

Páscoa Sagrada, ó Páscoa Redentora!
Jesus é o Cordeiro que por nós foi imolado.

Páscoa Sagrada, Deus fez-se igual aos homens;
Falou-nos por Seu Filho, nosso Mestre e Salvador.

Páscoa Sagrada, Cantemos ao Senhor,
Louvemos Seu Nome, porque eterno é Seu Amor.

Santo
Santo i Santo
Hossana, hossana, (3x)
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana (I santo)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.

Céu cu terra
Hossana, hossana (Ta canta)
Hossana, hossana (Bo glória)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Bendito quel qui bin
Hossana, hossana (Qui bin,)
Hossana, hossana (Na bo nome)
Hossana, hossana
Pa Deus riba di céu.
Santo i Santo

Pai Nosso
Todo o mundo é um hino de glória
À grandeza de Deus Nosso Rei;
Cada homem é a imagem sagrada
Do amor de Deus Nosso Pai.
Aleluia, Deus Pai e Senhor!
Aleluia, p’lo Teu grande amor. (bis)

