
ENTRADA 

O Senhor ressuscitou, vencendo a morte na cruz. 

Nossa esperança está n'Ele, Ele é o nosso Salvador. 

Atrás ficou o temor, a dúvida e a pouca fé. 

Tornemos realidade um Reino novo de Amor. 

 
Somos testemunhas da Ressurreição   

Ele está aqui, está presente, é vida e é verdade.  

Somos testemunhas da Ressurreição. 

Ele está aqui, Seu espírito nos move para amar. 

 
 
ASPERSÃO 

Senhor, sois o meu Deus, 

desde a aurora vos busco 

A minha alma suspira por Vós 

Minha alma tem sede de Vós  

como terra sem água.  

 
Eu quero contemplar 

Vosso amor, Vossa glória,  

Visitar Vosso templo e cantar 

Minha alma tem sede de Vós  

como terra sem... 

 
Água, a vossa graça vale mais do que a vida  

Água, a vida inteira não chega 

para Vos bendizer 

A vida inteira não chega para amar. 

 
E assim Vos bendirei  

toda a minha vida 

E em louvor abrirei minhas mãos 

Minha alma tem sede de Vós  

como terra sem água. 

 
Senhor, quando ao deitar  

por um momento Vos sinto  

Passo a noite a pensar em Vós 

Minha alma tem sede de Vós  

como terra sem... 

 
 
ATO PENITENCIAL 

Senhor tende piedade, 

Tende piedade de nós, 

Tende piedade de nós. 

 
Cristo tende piedade, 

Tende piedade de nós, 

Tende piedade de nós. 

 
 
ALELUIA 

Ale – Aleluia, A – aleluia-a Aleluia 

Aleluia Alelui - a 

A- a- aleluia A-le - luia!  



OFERTÓRIO 

Nós não nos pregamos a nós, mas ao Senhor 

E apenas o fazemos por Seu Amor Das trevas resplandece a Luz, disse 

Deus  

E foi Ele quem brilhou no coração dos seus 

 

Trazemos porém, este tesouro  

Em vasos de barro 

Para que se possa ver, vir de Deus  

Esse poder. 

 

Sabemos que Aquele que O ressuscitou  

Também ressuscitará aqueles para quem olhou  

E assim jamais iremos perder a alegria  

Grande é o peso da glória que nos espera um dia 

 

 

SANTO 

Santo Santo Santo é o Senhor Deus do Universo 

O céu e a terra proclamam a vossa glória 

 

 Hossana Hoss - a - na Hossana nas alturas 

 Hossana Hoss - a - na Hossana nas alturas 

 

 Bendito  é  Aquele que vem em nome do Senhor 

 

 Hossana Hoss - a - na Hossana nas alturas 

 Hossana Hoss - a - na Hossana nas alturas 

CORDEIRO DE DEUS 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo 

Tende pieda - de de nós. 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo 

Tende pieda - de de nós. 

 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo 

Dai-nos a Paz, a Paz. (x2) 

 

 

COMUNHÃO 

Viste como te levou Iahweh,  

o Teu Deus e Senhor, 

por todo o caminho que percorreste  

até chegar a este lugar. 

 

Permanece, permanece em Mim 

Permanece em Mim, permanece em Mim. (2x) 

 

Assim a atrairei e a levarei ao deserto  

Falar-lhe-ei ao coração. 

Fora já dali eu lhe darei suas vinhas e o vale  

Como porta de esperança 

 

E Eu lhe direi “tu és Meu povo”  

Me responderá: “Tu o meu Deus”.  



AÇÃO DE GRAÇAS 

Senhor faz que olhem para mim 

Só te vejam a Ti, 

Só te vejam a Ti. 

 

Não ser eu quem fala, mas só Tu. 

Eu quem fala mas só Tu, 

Só Cristo em mim. 

 

 

FINAL 

Cristo vive, anuncia-O, escutei-O no meu coração! 

Ele falou-me do meu Pai que me ama com loucura.  

Cristo vive, anuncia-O, escutei-O no meu coração! 

Tenho-O visto nos irmãos, os que partilham amor e gozo. 

 

Oh, oh irmão, vem comigo, 

Se é amar o que move a tua vida! 

Mostra que Cristo já vive no teu coração. 

Olha! Ele vive, anuncia-O! 

 

Cristo vive, anuncia-O, escutei-O no meu coração! 

Pois a morte nada pode porque o Pai O ressuscita.  

Cristo vive, anuncia-O, escutei-O no meu coração! 

E me grita nos meus irmãos, os que sofrem e vivem sós. 


