
Entrada 
1 – Na sua dor os homens encontraram 
Uma pura semente de alegria 
O segredo da vida e da esperança 
Ressuscitou o Senhor Jesus. 

Ressuscitou, Ressuscitou, Ressuscitou, 
Aleluia (bis) 

2 – Os que choravam cessaram o pranto 
Brilhará novo sol nos corações 
Pode o homem cantar o seu triunfo 
Ressuscitou o Senhor Jesus. 

 
 

Salmo 
Eu Vos glorifico Senhor porque me salvaste, 
Eu Vos glorifico Senhor. 
 
 
.Aclamação 
Aleluia, Aleluia, Aleluia,  
Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Ressuscitou Jesus Cristo que criou o universo 
e se compadeceu do género humano. 
 
 
Ofertório 
Quero sempre viver. Aleluia. 
Os preceitos de Deus. Aleluia. 
Ser fiel ao Senhor. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

No meu próximo ver. Aleluia. 
A imagem de Deus. Aleluia. 
E a todos amar. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 

E com todos viver. Aleluia. 
E a todos servir. Aleluia. 
E a todos sorrir. Aleluia. 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
  

 
 
 

Comunhão 
Cristo ressuscitou e libertou o seu povo.  
Aleluia. Aleluia. 

 
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo 
     Pelas maravilhas que Ele operou. 

2 – A sua mão direita e o seu santo braço 
     Lhe deram a vitória. 

3 – O Senhor deu a conhecer a salvação 
      Revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
 

4 – Aclamai o Senhor, terra inteira, 
      Exultai de alegria e cantai. 

5 – Cantai ao Senhor ao som da cítara 
      Ao som da cítara e da lira. 

6 – Ao som da tuba e da trombeta, 
      Aclamai o Senhor nosso Rei. 

7 – Ressoe o mar e tudo o que ele encerra, 
      A terra inteira e tudo o que nela habita. 

 
. 

 Acção de graças 
Louvemos o Senhor, 
Aleluia, Aleluia. 
 
Obras do Senhor, bendizei o Senhor 
Aleluia, Aleluia 
Louvai-O e exaltai-O para sempre 
Aleluia, Aleluia 

 
 
Final 
Cristo vive Aleluia 
Cristo vive Aleluia 
Cristo vive Aleluia (bis) 

1 – Que toda a terra cante de alegria 
Que os rebentos despontem com força 
Que as flores brilhem de todas as cores 
Que as águas brotem vivas do rochedo. 

 
2 – Que o Sol resplandeça de luz, 
Que as árvores sussurrem ao vento. 
Floresça de alegria a Primavera, 
Que a cidade celebre a grande festa. 


