Acção de Graças
1. 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.

Final

2. Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito.
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3. Fortalece-me Senhor com o teu Espírito.

“A paz esteja convosco.
Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos
envio a vós”

Proclamai com alegria
Às nações do mundo inteiro:
O Senhor salvou o seu povo. Aleluia!
1. Adorai o Senhor deus, adorai-O nas alturas,
Cantai suas maravilhas, proclamai a Salvação!

(Jo 20, 19-31)
Entrada
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.

Rito penitencial
1. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
2. Cristo tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
3. Senhor tende piedade, (3x)
Piedade de nós.
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Glória

Glória, glória a Deus nas alturas
Glória, glória a Deus nas alturas
E Paz na terra aos homens
Por Ele amados.
(2x)
1. Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo poderoso
Nós vos louvamos, vos bendizemos,
Vos adoramos, vos glorificamos,
Vos damos graças pela Vossa imensa glória.

Aclamação

Súplicas

2. Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós,
Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica,
Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.
3. Só Vós o Santo, só Vós o Senhor,
Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
Com o Espírito Santo
Na glória de Deus Pai.

Aleluia, Deus está
Aleluia, no meio de nós.
Aleluia, Ele ressuscitou,
Não nos deixará jamais.
Aleluia.

Ofertório
2. Se Deus quiser
Hei-de deixar de pensar em mim
E assim roubar tempo ao tempo
Para O adorar
Serei feliz
E comigo será todo o que cantar

Cantarei, cantarei!
O que Deus nos veio ensinar
Que a maneira de chegar ao céu
É amar, é amar, é amar, é amar,
O pobre, o rico, o pecador,
E tudo o que nesta vida
É querido do Senhor

Santo

1. 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)

Gesto de Paz
1. 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.

Ouvi Senhor a nossa prece, Escutai a nossa oração.

1. Se crês em Deus,
Se acreditas que Ele há-de voltar
Segue o caminho
Que Jesus te veio ensinar
Então verás
Que a vida se pode tornar melhor

Pai Nosso

O Senhor é santo, Ele está aqui.
O Senhor é santo, eu posso sentir.
1. O céu e a terra / proclama a Vossa glória
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.
2. Bendito o que vem / em nome do Senhor
Hossana! Hossana! / Hossana nas alturas.

Comunhão
Vinde e vede Deus que se revela
Ele se manifestou!
Por amor aos Homens Ele ressuscitou.
Jesus é o Senhor!
1. Nós O reconhecemos, nossas mãos O tocaram:
Ele, o Verbo de Vida que nos foi revelado!
2. Jesus Verbo de Deus, veio p´ra nos salvar.
Ele, o Filho do Homem que nos conduz ao Pai!
3. Enviado do Pai, pelo Espírito Santo.
Jesus é nossa Luz, que nos vem dar a Vida!
4. O Pai nos amou tanto, que nos deu o Seu Filho.
Não para nos julgar, mas para nos salvar!
5. Ele vem procurar a ovelha perdida.
Jesus é o Bom Pastor que nos vem libertar!
6. Quem acredita n´Ele viverá para sempre.
Quem acredita n´Ele caminhará na Luz!
7. Vós, os que tendes sede, abri-Lhe o coração.
Aproximai-vos d´Ele, recebei o Seu Espírito!

