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01 de Abril: Domingo de Páscoa
08 de Abril: 2º Domingo da Páscoa
15 de Abril: 3º Domingo de Páscoa
22 de Abril: 4º Domingo de Páscoa
29 de Abril: 5º Domingo de Páscoa
Momento
ENTRADA
ATO PENITENCIAL
GLÓRIA
REFRÃO ORANTE
SEQUENCIA – Dia 01
ACLAMAÇÃO
OFERTÓRIO
SANTO
COMUNHÃO
Dias 01/08/15
COMUNHÃO– Dia 22
COMUNHÃO– Dia 29

Música
O Senhor ressurgiu
Muitas vezes Senhor
Glória a Deus, glória a Deus
Cantem céus e terra
Cantai, cristãos afinal
Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal
Em procissão
Santo
Este é o hino do povo de Deus

CD
Liturgia 10
Frei Galvão
Canto Pastoral 2011 – Fx. 19
Canto Pastoral 2007 – Fx.47
Liturgia 10
Liturgia 10
Missa de Páscoa
Dá-nos deste pão
Missa de Páscoa

Vós sois meu pastor
Eu sou a videira

Louvemos 2003/Liturgia 15
Liturgia 10

ENTRADA: O Senhor ressurgiu
Refrão: O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o cordeiro pascal, aleluia, aleluia.
Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo 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.
ATO PENITENCIAL:
1. Muitas vezes, Senhor te esquecemos e andamos bem longe de Ti.
Refrão: Piedade! Piedade! Piedade de nós! (bis)
2. No irmão tua face não vemos e no pobre o Cristo humilhamos.
3. Teu Espírito nos ilumina mas Teu fogo em nós apagamos.
GLÓRIA: Glória a Deus, glória a Deus
Refrão: Glória a Deus, glória a Deus, glória nas alturas!
Glória a Deus, glória a Deus, glória nas alturas!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos.
Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai.
Vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor.
Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor.
Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

REFRÃO ORANTE: Cantem céus e terra
Cantem céus e terra, céus e terra cantem: Cristo Jesus já ressuscitou!
SEQUENCIA (Dia 01): Cantai, cristãos, afinal!
1. Cantai, cristãos, afinal: “Salve ó vítima pascal!”
Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco.
2. Por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado.
Duelam forte e mais forte: É a vida que vence a morte.
3. O Rei da vida, cativo, foi morto, mas reina vivo!
Responde, pois, ó Maria: No caminho o que havia?
4. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado,
Os anjos da cor do sol, dobrado no chão o lençol.
5. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus!”
Ressuscitou, de verdade: Ó Cristo Rei, piedade!
ACLAMAÇÃO: Aleluia, o nosso Cordeiro Pascal

Refrão: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
VERSÍCULOS
01 de Abril: Domingo de Páscoa

O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado.
Celebremos, assim, esta festa, na sinceridade e verdade.
08 de Abril: 2º Domingo da Páscoa
Acreditaste Tomé, porque me viste.
Felizes os que creram sem ter visto!
15 de Abril: 3º Domingo de Páscoa
Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura,
fazei o nosso coração arder, quando nos falardes.
22 de Abril: 4º Domingo de Páscoa
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim.
29 de Abril: 5º Domingo de Páscoa
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor;
quem em mim permanece, esse dá muito fruto.
OFERTAS: Em procissão
1. Em procissão vão o pão e o vinho acompanhados da nossa devoção,
pois simbolizam aquilo que ofertamos nossa vida e nosso coração.
Refrão: Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer a nossa oferta.
Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor.
2. A nossa Igreja que é mãe deseja, que a consciência do gesto de ofertar.
Se atualize durante toda a vida como o Cristo se imola sobre o altar.
3. Eucaristia é sacrifício aquele mesmo que Cristo ofereceu.
O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus.
4. O pão e o vinho serão em breve o corpo e o sangue do Cristo Salvador.
Tal alimento nos una num só corpo para glória de Deus e seu louvor.

SANTO
Santo, Santo. Senhor Deus do universo.
Céus e a terra proclamam, proclamam vossa glória.
Hosana, hosana, hosana nas alturas.
Hosana nas alturas. Hosana ao Senhor!
Bendito aquele que vem em nome do Senhor, em nome do Senhor.
COMUNHÃO (Dias 01/08/15): Este é o hino do povo de Deus
1. Este é o hino do povo de Deus, que caminha para união.
Venham todos à comunhão, com Jesus e com nosso irmão.
Refrão: Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou!
Vive no nosso meio, aleluia! (bis)
2. Quem comer deste pão viverá, é o pão vivo que vem do céu.
Esperamos a salvação, novos céus, nova terra.
3. Meus irmãos venham todos cear, 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.
COMUNHÃO (Dia 22): Vós sois meu pastor
Refrão: Vós sois meu pastor ó Senhor: nada me faltará, se me conduzis.
1. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei.
2. No vale das sombras, o mal é vão temer, se Vos tenho a meu lado, por que desfalecer?
3. Pusestes minha mesa, para o festim real, ungistes-me a cabeça com óleo divinal.
4. Transborda em minha taça um misterioso vinho, consolo e alimento ao longo do caminho.
5. A luz e a graça vossa, sem fim me seguirão, e o céu em recompensa, um dia me darão.
COMUNHÃO (Dia 29): Eu sou a videira
Refrão: Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor.
Vós sois os ramos, permanecei no meu amor!
1. Para dar muito fruto: permanecei no meu amor.
Para dar amor puro: permanecei no meu amor.
Como ramos ao tronco: permanecei em mim.
2. Para amar sem medidas: permanecei no meu amor.
Para dar vossas vidas: permanecei no meu amor.
Para ser meus amigos: permanecei em mim.
3. Para ver o caminho: permanecei no meu amor.
Para ver a verdade: permanecei no meu amor.
Para ter sempre vida: permanecei em mim.
4. Para ser sal da terra: permanecei no meu amor.
Para ser luz do mundo: permanecei no meu amor.
Para ser testemunhas: permanecei em mim.
5. Se vos dobra a tristeza: permanecei no meu amor.
Se amargo é o pranto: permanecei no meu amor.
Se inquieta a tentação: permanecei em mim.
6. Quando a noite é longa: permanecei no meu amor.
Quando não há estrelas: permanecei no meu amor.
Se a morte vos chega: permanecei em mim.

