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Música
Jesus Cristo, nossa Páscoa
Senhor
Glória (oficial)
Vinde nos ensinar
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Pão e vinho, Pai poremos
Santo
O Senhor preparou um banquete

CD
Missa de Páscoa
Glorifica minha alma ao Senhor
Cantar a Liturgia – Fx. 5
Celebrando o Dia do Senhor 1
Liturgia 10
Envia teu Espírito Senhor
Santo é o Senhor – Fx.12
O amor nos deu a vida

CANTO DE ABERTURA – Jesus Cristo, nossa Páscoa
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou e hoje vive.
Celebremos, pois a sua festa na alegria da fraternidade.
Refrão: Jesus Cristo está vivo entre nós, aleluia, aleluia! (bis)
2. Ele é nossa esperança, com sua morte deu-nos vida.
E hoje vai conosco, lado a lado, dando sentido ao nosso caminhar.
3. Também nós ressuscitemos para uma vida de amor.
É preciso que o mundo veja em nós, cristãos, a Páscoa do Senhor.
ATO PENITENCIAL: Senhor
1. Senhor, que sois a força dos fracos e o amparo dos humildes,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Senhor, Filho de Deus, tende piedade, piedade de nós!
2. Ó Cristo, que sois amigo dos pobres e bom com os sofredores,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Cristo, Verbo Eterno, tende piedade, piedade de nós!
3. Senhor, que sois nossa vida e salvação, nossa vida e salvação,
Tende piedade, tende piedade de nós!
Ó Sacerdote eterno, Senhor, tende piedade, piedade de nós!
GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por ele amados, aos homens por ele amados.
Senhor Deus, Rei do céu, 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 a 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!

REFRÃO ORANTE: Vinde nos ensinar
Vinde nos ensinar, ó Divina Sabedoria!
Vinde nos abrasar, ó Palavra que nos recria!
ACLAMAÇÃO: Aleluia, eu sou o pão vivo!
Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Quem me ama realmente, guardará minha palavra,
e meu Pai o amará e a ele nós viremos.
OFERTAS: Pão e vinho, Pai poremos
Refrão: Pão e vinho, Pai, poremos, nesta mesa, uma vez mais.
É um pouco do que temos pelo muito que nos dais.
1. Vós nos dais Jesus, o Cristo, mas o Cristo o que nos faz?
Vem morrer crucificado, para vir ressuscitado e nos dar a sua paz.
2. Vós nos dais o vosso Filho, para ser o nosso irmão.
E pra termos, de verdade, só amor, fraternidade, Ele deu-nos o perdão.
3. Vosso Filho, Pai, nos destes para nosso Redentor.
Pra livrar-nos do egoísmo, Ele sopra - é simbolismo, e nos dá o Santo Amor.
4. Vosso Filho, Pai, fizestes ser do mundo a Salvação.
Mas Jesus, que nos quer tanto, pelo Espírito que é Santo, nos confiou sua Missão.
SANTO
1. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo!
O céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor!
Refrão: Hosana, hosana, hosana! Hosana nas alturas!
Hosana, hosana, hosana! Hosanas ao Senhor!
2. Bendito Aquele que vem em nome do Senhor!
COMUNHÃO: O Senhor preparou um banquete
Refrão: O Senhor preparou um banquete. Ó famintos de amor, acorrei.
O Cordeiro já foi imolado. Vinde, todos, tomai e comei. (bis)
1. Já foi preparada a festa do Rei. A mesa está posta. Ó vinde, comei.
O novo Cordeiro já foi imolado. Seu corpo, pão vivo, a todos foi dado.
2. A fonte da vida brotou de seu lado. Seu povo escolhido foi nela banhado.
Se alguém tiver sede, que venha beber. Verá alegria de novo nascer.
3. Senhor, vosso povo, por Cristo Jesus, passou, no Batismo, das trevas à luz
e senta-se à mesa do Reino dos céus, comendo o Pão vivo, o Corpo de Deus.
4. Conosco convivem as forças do mal: orgulho, injustiça e ódio mortal.
Mas cremos na vida que brota da morte. Convosco aprendemos: o Amor é mais forte.
5. Jesus, nossa Páscoa, por nós se entregou. Por Ele remidos, nós cremos no amor.
Nós cremos na força do grão que morreu; porém, ressurgindo, seus frutos nos deu.
6. Sentados à mesa da Ressurreição, Senhor, recebemos o vinho e o pão. Iremos agora,
unidas as mãos, plantar alegria, viver como irmãos.
7. Queremos convosco, Senhor, proclamar que o grande segredo consiste em amar
e ser testemunhas da glória imortal do Cristo imolado, Cordeiro Pascal.

