
 

ENTRADA 
 
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. 
 
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! 
 
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. 

 
ATO PENITENCIAL 

 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser 
perdoado no amor! (bis) 
 
Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
 
Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
 
Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
 
GLÓRIA 

 
Glória a Deus nas alturas, 
E paz na terra 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 
a nossa súplica,  
vós que estais à direita do Pai, 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. Amém 
na glória de Deus Pai. Amém! na glória de 
Deus Pai. Amém! na glória de Deus Pai. 
Amém.... 
 
ACLAMAÇÃO 
 
Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 
Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi 
criado; / ele teve compaixão do gênero 
humano. 

OFERTÓRIO 
 
Bendito sejas, ó   Rei da glória 
Ressuscitado, Senhor da Igreja 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
    
Vê com bons olhos nossas humildes 
ofertas 
Tudo o que temos, seja pra Ti, ó 
Senhor. 
 
Vidas se encontram no altar de Deus, / 
gente se doa, Dom que se imola. 
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos 
cantemos glória ao Senhor.  
Aqui trazemos as nossas ofertas. 
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SANTO 
 
Santo é o Senhor meu Deus, digno de 
louvor. A Ele o poder a honra e a glória 
(bis) 
 
Hosana, hosana, Hosana, Hosana, 
Hosana ao Senhor! 
 
Bendito o que vem, em nome do Senhor. 
Com todos seus anjos cantamos para Ti.  
 
COMUNHÃO 
 
Antes da morte e ressurreição de Jesus. 
Ele, na Ceia, quis se entregar:  
deu-se em comida e bebida pra nos 
salvar. 
 
E quando amanhecer o dia eterno a 
plena visão, ressurgiremos por crer nesta 
vida escondida no pão. 
 
Para lembrarmos a morte, a cruz do 
Senhor, nós repetimos, como Ele fez:  
gestos, palavras, até que volte outra vez. 
 
Este banquete alimenta o amor dos 
irmãos, e nos prepara à glória do céu;  
Ele é a força na caminhada para Deus. 
 
Cristo está vivo, ressuscitou para nós! 
Esta verdade vai anunciar a toda terra, 
com alegria, a cantar. 
 

AÇÃO DAS GRAÇAS 
 
Lindas palavras/ sobre a Palavra 
Doces cantares/ Poesia em flor! 
Telas brilhantes/Artes e abraços 
Pão partilhado/ na Luz do Amor! 
 
Como dizer-te/ Oh, Indizível!? 
Verbo Divino, Terno e Feliz! 
Oh, Filho Amado, / do Amor mais fino! 
Homem-menino, / Deus te bendiz!  
 
 
 

 
Aleluia! Aleluia! / Deus Ressuscitou!  
Jesus bem Vivo está! 
Aleluia! Aleluia! / Deus ressuscitou! 
Jesus aqui está! 
 
Doou-se todo, /Mergulhou fundo 
No nosso poço/ dentro de nós! 
Levou consigo/ as nossas dores 
E o velho medo/ cego e atroz!  
 
Passou por baixo/ das grandes pedras 
Das armas todas/ do ódio letal! 
Dos poderosos, / que nunca amam 
E espalham cinzas/ e ações do mal! (ref) 
 
Todo marcado/ deu Vida à morte! 
Renasceu livre! / Belo e feliz! 
No jardim Santo/ na terra inteira 
De nossa história, / Justo Juiz!  

 
Cantemos todos! / Todas também 
Corpos libertos, / seres do bem 
Um novo canto, / de graça e glória 
Tu és Vitória!  Da Vida, Amém! (ref) 
 
FINAL 
 
Eu venho de longe, Eu sou do sertão.  
Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João.  
Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro,  
Lutei pela Pátria, E ganhei cativeiro.  
  
Eu sou a nação, eu também sou irmão.  
Sou Povo de Deus e não tenho porção. 
Eu venho da fome, da seca e da dor, 
Eu sou do Trabalho e não tenho valor.  
 
E agora me digam, se eu tenho direito, 
se sou cidadão, Ou por Deus não fui feito 
 
Eu faço a cidade, e não moro, me arranjo.  
Plantei e colhi, mas não como sou anjo,  
Eu venho da terra sem distribuição.  
Eu sou o cansaço sem compensação.  
 
Eu venho de longe, eu sou do sertão,  
Sou Pedro, sou Paulo, eu sou a nação.  
Eu faço a cidade, mas sou estrangeiro,  
Lutei pela Pátria e ganhei cativeiro. 
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