1 – Entrada
Ref.: O Senhor ressurgiu, aleluia,
aleluia! É o Cordeiro Pascal, aleluia,
aleluia! Imolado por nós, aleluia,
aleluia! É o Cristo, o Senhor, ele
vive e venceu, aleluia!
1. O Cristo, Senhor ressuscitou, a
nossa esperança realizou; vencida a
morte para sempre, triunfa a vida
eternamente!
2. O Cristo remiu a seus irmãos, ao
Pai os conduziu por sua mão; no
Espírito Santo unida esteja, a
família de Deus, que é a Igreja!
3. O Cristo, nossa Páscoa, se
imolou, seu sangue da morte nos
livrou; incólumes o mar
atravessamos, e à Terra prometida
caminhamos!

2 - ENTRADA
1. Por sua morte, a morte viu o fim,
do sangue derramado a vida
renasceu.
Seu pé ferido nova estrada abriu, e
neste Homem, o homem, enfim se
descobriu.
R: Meu coração me diz: "O Amor
me amou, e se entregou por mim!"
Jesus ressuscitou! Passou a
escuridão, o sol nasceu! A vida
triunfou: Jesus ressuscitou!
2. "Jesus me amou e se entregou
por mim!" Os homens todos podem
o mesmo repetir.
Não temeremos mais a morte e a
dor, o coração humano em Cristo
descansou.

1. Novo sol brilhou, a vida superou
sofrimento, dor e morte tudo enfim.
Nosso olhar se abriu, Deus mesmo
se incumbiu de tomar-nos pela mão
assim.
Refrão: O Deus de amor, jamais se
descuidou. Em seu vigor, Jesus
ressuscitou!
2. Estender a mão abrir o coração,
acolher compartilhar e perdoar, é
fazer os céus cumprir o seu papel já
na terra tem que vigorar.
4 – Aclamação
Aclamemos
Cristo ressurgido, aleluia!
1. O Cordeiro que se imolou,
ressurgiu e nos resgatou.
2. Quem com Ele se entregar
vai com Ele ressuscitar!
3. Em Jesus temos a razão
do sofrer que traz salvação.

4 – Ato Penitencial
1. Senhor, tende piedade de nós!
(bis) Pelo irmão que não amei, pelo
mal que lhe causei, piedade. (bis)
2. Ó Cristo, tende piedade de nós!
(bis) Pelo bem que eu não fiz, pela
paz que eu não quis, piedade! (bis)
3. Senhor, tende piedade de nós!
(bis) Pelo amor que sufoquei, pela
vida que matei, piedade! (bis)
5 – Ato Penitencial
Tende piedade, tende piedade, /
Tende piedade de nós, ó Senhor /
Tende piedade, tende piedade, /
Vosso povo é santo mas também é
pecador!
Vosso coração de Pai sabe perdoar /
Vosso coração de Filho sabe perdoar
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Vosso coração de Deus Consolador /
Sabe perdoar, sabe perdoar!

6 – GLÓRIA I
Glória a Deus nas alturas, E paz na
terra aos homens por ele amados.
Aos homens por ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso: Nós vos
louvamos, Nós vos bendizemos.
Nós vos adoramos, Nós vos
glorificamos, Nós vos damos
graças, Por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho
unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de
Deus Filho de Deus Pai.
Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós. Vós que
tirais o pecado do mundo, Acolhei
nossa súplica.
Vós , que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós, Tende
piedade de nós.
Tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, Só vós, o
Senhor. Só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo.
Com o Espírito Santo, Na glória de
Deus Pai, Na glória de Deus Pai.
Amém.

2. Deus e pai nós Vos louvamos,
adoramos bendizemos, damos
glória ao Vosso nome, Vossos dons
agradecemos.
3. Senhor nosso Jesus Cristo,
unigênito do pai, Vós de Deus
Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como
nosso intercessor, acolhei nossos
pedidos, atendei nosso clamor.
5. Vós somente Sois o santo, o
Altíssimo, o Senhor, com o Espírito
Divino, de Deus Pai no esplendor.

8 – OFERTAS
Refrão: Eu creio num mundo novo,
pois Cristo ressuscitou! Eu
vejo sua luz no povo,
por isso alegre estou!
1. Em toda pequena oferta, na
força da
união, no pobre que se liberta,
eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida, no
dom da libertação, nascendo uma
nova vida, eu vejo ressurreição!
3. Nas flores oferecidas, e quando
se dá o perdão, nas dores
compadecidas,
eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos,
com outros partindo
o pão, nos fracos fortalecidos, eu
vejo ressurreição!

7 - GLÓRIA A DEUS
1. Glória a Deus nos altos céus, paz
na terra a seus amados, a Vós
louvam rei celeste, os que foram
libertados.
Glória a Deus lá nos céus e paz aos
seus, amém!

9 - OFERENDAS
R.: Lá – la – iá... lá – la – iá... laiá
laiá

1. Quando o trigo amadurece e do
sol recebe a cor. Quando a uva se
torna prece na oferta do nosso
amor. Damos graças pela vida
derramada neste chão. Pois és tu, ó
Deus da vida, quem dá vida à
criação. (bis)

Refrão: Cristo ressuscitou (2x), vive
no nosso meio aleluia (Bis)

2. Os presentes da natureza, o
amor do coração. O teu povo canta
a certeza, traz a vida em procissão.

3. Quem comer deste pão viverá, é
o pão vivo que vem do céu,
esperemos a salvação, novos céus,
nova terra.

Abençoa nossa vida, o trabalho
redentor. As colheitas repartidas
para celebrar o amor.(bis

10 - COMUNHÃO
1. Na comunhão recebemos, teu
corpo e sangue, Senhor, e tua vida
divina, dons do teu grande amor.
São nossa força na luta, fazem
vencer todo o mal e nos conduzem
ao Pai, glória ao Deus imortal.
Refrão: Senhor Jesus, Senhor
Jesus, Deus Vivo e Vencedor. (bis)
2. Entre as angústias da vida, não
cairemos jamais, pois tua força nos
leva, a confiar sempre mais. Na
comunhão nos deixastes, força e
motivo de amar, todo o caminho da
vida, nos traga sempre ao altar.
3. Ao comungar caminhamos, para
o altar com o irmão, o teu amor nos
atrai, centro de nossa união. Em
cada esforço que pedes, vamos
sentir tua mão, vamos sentir que
nos dás, força de ressurreição.

2. Meus irmãos venham todos ceiar,
é a ceia da ressurreição, o cordeiro
está imolado, celebremos a
salvação.

4. No Senhor fomos redimidos, no
seu sangue lavados fomos, sua cruz
é libertação, Jesus Cristo é nosso
irmão.
5. Quem nos vir sempre reunidos,
vai dizer: como são unidos, nossos
sonhos se realizaram, quem tem fé
vive a eternidade.

12 – COMUNHÃO
Ref.: Cristo nossa Páscoa, foi
imolado, aleluia! Glória a Cristo Rei,
ressuscitado, aleluia!
1. Páscoa sagrada! Ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te
iluminar!
2. Páscoa sagrada! Ó festa
universal! No mundo renovado é
Jesus glorificado!
3. Páscoa sagrada! Vitória sem
igual! A cruz foi exaltada, foi a
morte derrotada!
4. Páscoa sagrada! Ó noite
batismal! De tuas águas puras
nascem novas criaturas!

11 - COMUNHÃO

5. Páscoa sagrada! Banquete do
Senhor! Feliz a quem é dado ser às
núpcias convidado!

1. Este é o hino do povo de Deus
que caminha prá união, venham
todos a comunhão, com Jesus e
com nosso irmão.

6. Páscoa sagrada! Cantemos ao
Senhor! Vivamos a alegria,
conquistada em meio à dor!

13 – COMUNHÃO
O pão da vida, a comunhão,/ Nos une
a Cristo e aos irmãos./
E nos ensina abrir as mãos/ Para
partir, repartir o pão.:/
1. Lá no deserto a multidão/ Com fome
segue o Bom Pastor./
Com sede busca a Nova Palavra:/ Jesus
tem pena e reparte o pão.
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei,/Quando
amou-nos até o fim,/
Partiu o pão e disse:/ "Isto é meu corpo por
vós doado:/ Tomai, Comei".
3. Se neste pão, nesta comunhão,/ Jesus
por nós, dá a própria vida,/
Vamos também repartir os dons,/ Doar a
vida por nosso irmão.
4. Onde houver fome, reparte o pão/ E tuas
trevas hão de ser luz;/
Encontrarás Cristo no irmão,/ Serás bendito
do Eterno Pai.

14 – FINAL
1. Nasceu o sol, lindo arrebol,
manhã de luz porque Jesus venceu
a morte,
nos deu uma nova vida, Jesus
ressuscitou! Vê o jardim como floriu,
aquela flor desabrochou e nos
olhares brotou a esperança, Jesus
ressuscitou!
Ref.: /:Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Nós temos vida nova no
amor.:/
2. Numa só voz vamos cantar, dia
feliz, dia de paz. Felicidade te
desejo num
abraço. Jesus ressuscitou! Alegra,
irmão, teu coração, espalha a paz,
ressurreição, tens nova vida, tens
nova missão, Jesus ressuscitou!
15 - FINAL

1. Ressuscitou! Toda a Igreja
proclama, e convida o homem novo
a cantar. Povo santo e feliz, Jesus
Cristo vos chama: “Amai-me e
havereis de me possuir”.
Refrão: Quereis cantar louvor a
Deus? E não sabeis com que
louvar?
Cantai com a voz, com os lábios, e
louvai com a vida e o coração!
2. Cantai, irmãos, este cântico novo
que é expressão de alegria e amor.
A palavra e a voz anunciam de novo
aquilo que sois, por viverdes bem.

