
II Domingo de Páscoa

“Porque Me viste,
acreditaste. Felizes os que
acreditam sem terem visto.”

FinalFinalFinalFinalFinal
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Todos os crentes viviam unidos
- Uma só alma e um só coração!
Com o poder de Jesus dando ao mundo
O testemunho da ressurreição
- Uma só alma e um só coração,
- Uma só alma e um só coração!

1. Na escuta da Palavra proclamamos
- Uma só alma e um só coração!
Em cada eucaristia celebramos
- Uma só alma e um só coração!

2. Unidos na oração nós confessamos
- Uma só alma e um só coração!
Na vida em união testemunhamos
- Uma só alma e um só coração!

1. Senhor tende piedade de nós, (2x)
Piedade de nós.

2. Cristo tende piedade de nós,
Piedade de nós.

3. Senhor tende, piedade de nós.

Vai, amigo, vai, vai anunciar
A todos os homens alegria e paz.   (bis)

1. Eu tenho medo, Senhor, eu tenho temor,
Eu não sei falar.  (bis)

2. Não, não temas, amigo,
Estou eu contigo para te ajudar.  (bis)



OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório

ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

SantoSantoSantoSantoSanto

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação

Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz

Escuta Senhor, a nossa oração!

GregorianoGlóriaGlóriaGlóriaGlóriaGlória

Jesus é, Jesus é o Senhor.           (3x)
Aleluia, Aleluia.                             (3x)
Glória a Ti, glória a Ti, Senhor.    (3x)
Aleluia, Aleluia.                             (3x)

Glória a Deus, glória a Deus
Na terra e nos céus.            (bis)

1. Louvor e glória ao Teu Nome, Aleluia, Aleluia!
Senhor Deus do universo, Aleluia, Aleluia!

2. Vinde, cantemos ao Senhor, Aleluia, Aleluia!
É Ele o nosso Criador, Aleluia, Aleluia!

3. Por nós Ele fez maravilhas, Aleluia, Aleluia!
Eterno é o Seu Amor, Aleluia, Aleluia!

4. Eu vou cantar para o Meu Deus, Aleluia, Aleluia!
Todos os dias da minha vida, Aleluia, Aleluia!

1. A paz esteja connosco,  (3x)
Sempre connosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

2. O amor de Cristo nos una,  (3x)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

1. Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom.   (3x)

2. Senhor Tu és vida e glória sem fim.         (3x)

3. Senhor, Tu és santo, Senhor Tu és bom.   (3x)

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças
1. Deixa que o amor de Deus te toque,
Com Seu Espírito de Luz
E tua alma gritará de alegria.
Deixa que Ele te sacie
E Seu Espírito de amor, descerá em teu coração
E dar-te-á paz.

Jesus, ó Jesus, enche-nos de Ti!  (bis)

2. Oh, vem cantar com alegria, que Deus encheu o teu coração
E tuas mãos se elevam para o bendizer
Entrega-lhe as tuas dores, e as tuas preocupações
E Ele virá e tomará conta de ti.

1. A fé é compromisso que é preciso repartir
Em terras bem distantes ou em nosso próprio lar.
Nós somos missionários, eis a nossa vocação.
Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar.

Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos
Pão e vinho dons da terra e do trabalho.
Pela Igreja missionário Vos louvamos,
Vede a messe que precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem temer
E tantos perseguidos dando vida pela fé.
Mas quem faz de sua vida um sinal de comunhão
Também dá testemunho, nos convida à conversão.

Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá fome.
Comei do pão, bebei do vinho
Quem vem a mim não terá sede

Eu sou o pão da vida
O pão que desceu do céu

Se alguém comer deste pão
Viverá p’ra a eternidade.

O pão que desceu do céu
É para dar a vida ao mundo.

Quem vem a mim não terá fome
Que crê em mim não mais terá sede.

Em verdade vos digo
Quem crê em mim tem a vida eterna.


