Jesus Cristo Ressuscitou!
Aleluia! Aleluia!

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.

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

Salmo - Eis o dia que fez o Senhor,
nele exultemos e nos alegremos.
Aclamação
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado.
Celebremos a festa do Senhor
Aspersão - Vós que fostes baptizados em Cristo,
Estais revestidos da luz, Aleluia, Aleluia.
1 - A toda a hora bendirei o Senhor,
O seu louvor estará sempre na minha
boca.

Entrada
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.

Glória
Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória.
E paz na terra, aos homens que amam o Senhor.
Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus.
Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. (2x)
1. Nós Te louvamos e Te bendizemos,
Te adoramos e glorificamos,
Te damos graças, Senhor

2 – A minha alma gloria-se no Senhor,
Ouçam e alegrem-se os humildes.

Ofertório
1 – Eis como alguns de nós já se apressam,
ansiosos por contar a novidade:
Jesus Cristo e seu projecto não morreram
e viver agora tem finalidade.
2 – Eis como alguns de nós já se apressam,
com o peito em ardor ressuscitado.
A tristeza do impasse que viveram
transformou-se num limite superado.
3 – Eis como alguns de nós já se apressam,
desde agora por caminhos arriscados.
No sepulcro entreaberto se atreveram
e o decreto que o fechou foi quebrado.

Santo - Santo, Santo é o Senhor
Senhor Deus do Universo
O céu e a terra proclamam
A Vossa Glória
O céu e a terra proclamam a Vossa Glória, Hossana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor, Hossana nas alturas.

Cordeiro - Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz, dai-nos a paz.

Acção de Graças
Não sei como louvar-te, nem que dizer Senhor
Confio em Tua palavra, que me abre o coração
Toma a minha vida, que é simples ante Ti
Ela quer ser louvor, pelo que fazes em mim
Glória, Glória a Deus, Glória, Glória a Deus
Glória, Glória a Deus, Glória, Glória a Deus

Comunhão
Cristo ressuscitou, Aleluia. Aleluia.
1 - Cantai ao Senhor um cântico novo
Cantai ao Senhor terra inteira.
2 – Cantai ao Senhor bendizei o Seu Nome
Proclamai dia a dia a Sua salvação.
3 – Anunciai aos pagãos a Sua glória
A todos os povos as Suas maravilhas.
4 – Alegrem-se os céus, exulte a terra.
Ressoe o mar e tudo o que ele contém.
5 – Exultem os campos e quanto neles existe.
Alegrem-se as árvores dos bosques.
6 – Dai ao Senhor, ó família dos povos
Dai ao Senhor a glória e poder.
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.

3 – Já ninguém viverá sem luz da fé
Já ninguém morrerá sem esperança
O que crê em Jesus venceu a morte
Ressuscitou o Senhor Jesus.
4 - Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria
Erguendo ao alto os frutos da colheita:
Ressuscitou o Senhor Jesus!
5 – Louvemos a Deus Pai eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama
Ressuscitou o Senhor Jesus!

Sinto em mim tua presença
Sou como Tu me vês
Toma a minha pobreza
E dá-me a tua paz
Indigno dos teus dons
Mas por teu grande amor
O Espírito me anima
Graças te dou Senhor

Final
Somos testemunhas da Ressurreição
Ele está aqui, está presente
É Vida e é Verdade.
Somos testemunhas da Ressurreição
Ele está aqui, Seu Espírito
Envia-nos a amar
1. O Senhor ressuscitou
Vencendo a morte na Cruz
Nossa esperança está n'Ele
É o nosso Salvador
Atrás ficou o temor
A dúvida e a pouca fé
Tornemos realidade
Um reino novo de amor
2. Tu nos reúnes, Senhor,
Em torno do Vinho e do Pão
E nos convidas a ser
A Luz do mundo e o Sal.
Onde houver ódio e dor
Faremos surgir a Tua Paz,
Em cada gesto de amor,
Senhor, connosco estarás!

