Acção de Graças
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat,
Magnificat anima mea.

Final
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!

Domingo de Páscoa
08.04.2007

“Jesus Ressuscitou
Aleluia”
(Jo 20, 1-9)

Entrada
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!

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!

Rito Penitencial

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem
piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

Santo:
Senhor tem, Senhor tem, Senhor
tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade
de nós.

Glória Glória, glória a Deus.

Pai Nosso

Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. (bis)

Pai Nosso, que o Teu reino venha x3
Sobre esta terra.

1.Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

3.Tu que tiras o pecado do mundo,
Tu que estás à direita do Pai,
Tem piedade de nós.

2.Senhor Jesus, Filho Unigénito
Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
Filho de Deus nosso Pai.

4.Só Tu és Santo, só Tu o Senhor,
Tu altíssimo, Jesus Cristo,
Na glória de Deus Pai.

Aclamação

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (2x)
Bendizei o Senhor,
Sol e lua, estrelas no céu.
Chuvas e orvalho todos os ventos,
Fogo e calor bendizei o Senhor.

Súplicas

Santo é o Senhor meu Deus, digno de louvor.
A Ele o poder, toda honra e glória. bis
Hossana! x4
Hossana, ò Senhor!
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Como todos os santos cantamos para Ele. Bis

Escutai Senhor a nossa oração

Gesto da Paz
Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me reconheçam
Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

Comunhão
Jesus, nossa Páscoa, por nós se imolou.
Cantemos alegres, que ressuscitou! (2x)
Páscoa Sagrada, ó festa d’alegria,
Desperta tu que dormes, que o Senhor ressuscitou!
Páscoa Sagrada, eterna novidade,
Deixai o homem velho, revesti-vos do Senhor.

Ofertório
1.Pela vida de todos nós
Que sorri ao nascer do sol
Pela fé e a dor de quem sofre.
Louvado sejas Senhor

3. Pela música e pela alegria
Que ecoam bem dentro de nós
Pelo sonho de um mundo de Paz
Louvado sejas Senhor

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

2.Pelo pão que nos faz viver
Pelo vinho que nos sacia,
Pela fome de tantos sem pão,
Louvado sejas Senhor

4. Pelo sol que aquece esta terra
Pela luz que ilumina o dia,
P’lo silêncio que fala de ti.
Louvado sejas Senhor

Páscoa Sagrada, ó festa da passagem!
O povo prisioneiro foi liberto p’lo Senhor.

Louvado sejas Senhor, louvado sejas,
Louvado por estes dons que nos dás
Louvado sejas

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

Páscoa Sagrada, ó Páscoa Redentora!
Jesus é o Cordeiro que por nós foi imolado.
Páscoa Sagrada, Cantemos ao Senhor,
Louvemos Seu Nome, porque eterno é Seu Amor.

