
Eis a Luz de Cristo

Celebrante Todos

Eis a luz de Cris to! Gra ças a Deus!



A Luz de Cristo
Pe. Manuel Luís

lam mim Do Fa SolMi7 lam mim7 lam

Refrão

A luz de Cris to i lu mi na a ter ra in tei ra, A le lu ia a le lu ia!

lam rem lam Fa mim lam9
Estrofes

1. Cantai ao Senhor um cân ti vo no vo, cantai ao Senhor, ter ra in tei ra;

Fa Sol Mi4 Mi11

cantai ao Senhor, bendizei o seu no me.

2. Trazei ao Senhor, ó famíli[a] dos povos,
trazei ao Senhor glória [e] poder;
trazei ao Senhor a glória [do] seu nome.

3. Oferecei a oblação, levai−a à su[a] presença,
adorai a Deus no seu [á]trio santo,
diante d’Ele tremei, ó [ter]ra inteira.

4. Dizei entre os pagãos: o Se[nhor] é Rei,
Ele firmou o universo que já [não] oscila,
Ele governa os povos com [rec]tidão.



Pregão Pascal
Mário Silva & José Correia

Estrofe A

E xul tem de a le gri a nas al tu ras os an jos com seu can to de lou vor.
6

Na ter ra fa çam co ro as cri a tu ras u nin do se aos mi nis tros do Se nhor.
Estrofe B12

A le gre fi que a nos sa Mãe I gre ja or na da p’lo cla rão do lu me no vo

17

e den tro des te tem plo ho je se ja a le gre a voz so no ra do seu po vo.

Refrão (Assembleia)23

Lou vor e gló ria a Vós, Lou vor e gló ria a Vós Se nhor. A men!

1A. Exultem de alegria nas alturas, Os anjos com seu canto de louvor.
Na terra façam coro as criaturas, Unindo−se aos ministros do Senhor.

(Refrão)
Louvor e glória a Vós, Louvor e glória a Vós, Senhor!

2A. Cantemos a vitória fulgurante, De Jesus Cristo Rei sobre o pecado;
E todo o Mundo, livre, também cante, Por Sua santa Luz iluminado. (Ref.)

3B. Alegre fique a nossa Mãe Igreja, Ornada pelo clarão do lume novo;
E dentro deste templo, hoje seja, Alegre a voz sonora do seu Povo.



V/ O Senhor esteja convosco.
R/ Ele está no meio de nós.
V/ Corações ao alto.
R/ O nosso coração está em Deus.
V/ Demos graças ao Senhor, nosso Deus
R/ É nosso dever, é nossa salvação.

4A. É mais do que um dever: é salvação, Cantar, com o fervor da nossa voz.
Ao Filho de Deus Pai, o novo Adão, Que a dívida pagou por todos nós. (Ref.)

5B. Aqui viemos hoje celebrar, A páscoa em que Jesus é imolado;
Pois Ele ó o Cordeiro, que vai dar, O sangue com que somos consagrados.

6A. É esta aquela noite, que em aurora, Se transformou por obra do Deus fiel,
O Qual tirou do Egipto, pelo Mar fora, A nossos pais, os filhos de Israel.

7A. É esta a aquela noite em que o deserto, Se viu estranhamente iluminado
Pelo fogo com que Deus andava perto, A dissipar as trevas do pecado. (Ref.)

8A. É esta aquela noite, que dos vícios, Liberta e purifica a Humanidade,
E que, aos fiéis de Cristo, como círios, Acende em nova graça e santidade.

9A. É esta aquela noite em que o Universo, Acorda para um Dia glorioso:
O túmulo da morte se faz berço, E Cristo ressucita, vitorioso! (Ref.)

10B. Ó Deus, como cantar o Vosso acto?! Nenhum amor no Mundo tem mais brilho:
Querendo resgatar o Povo ingrato, Da morte não poupastes Vosso Filho!

11A. Ó culpa necessária e já ditosa, De Adão, que foi por Cristo redimida!
Se um pai nos deu herança tão penosa, Tão grande Redentor nos deu a vida! (Ref.)

12B. A santidade desta linda noite, Se torne para nós um claro dia:
As culpas afugente e nos afoite, Para viver em graça e alegria.

13A. Ó noite, dentre todas, a mais bela, De quantas noites belas tem o ano:
Pois toda a terra e os céus se abraçam nela, E junta−se o divino ao que é humano! (Ref.)

14B. Pai Santo, nesta noite Vos pedimos: A chama deste círio por vós seja
Aceite em sacrifício vespertino, Que, em nós, Vos apresenta a Santa Igreja.

15A. Senhor, que suportastes o martírio, Da cruz, levando a morte de vencida,
Fazei que, ao apagarmos este círio, A Luz fique a brilhar em nossa vida. (Ref.)

16A. Agora, recebei−o, qual perfume, Ou uma estrela mais entre as do céu,
Para que veja ainda este seu lume, O Astro que jamais escureceu:

17B. O Astro, sim, ó Pai, o Filho amado, O Servo que era todo o Vosso encanto,
E vive, tendo o Mundo iluminado, Convosco, Deus, e o Espírito Santo.

Ámen.



Vigília Pascal
Salmo 32(33)

Pe. Manuel Luís
Refrão

A bon da de do Se nhor en cheu a ter ra.
Solista4

1. A Palavra do Se [nhor] é recta, da fidelidade nascem as [su] as obras.
6

O Senhor ama a justiça e a [re] cti dão; do Seu amor está [chei]a a terra.

2. A Palavra do Senhor cri[ou] os céus,
e o sopro da Sua boca os [a]dornou.
Foi Ele quem juntou as á[guas] do mar
e distribuiu pela terra os [o]ceanos.

3. Feliz a nação que tem o Senhor [por] Seu Deus,
o povo que Ele escolheu como [Su]a herança.
Do alto do céu o Se[nhor] contempla
e vê to[dos] os homens.

4. Nossa alma espe[ra] o Senhor,
Ele é o nosso amparo e [pro]tector.
Venha até nós, Senhor, a Vos[sa] bondade;
assim de Vós o [es]peramos.



Vigília Pascal
Exôdo 15

Pe. Manuel Luís
Refrão

Can te mos ao Se nhor, que Se re ves tiu de gló ria! Can te mos ao Se nhor!
Solista7

1. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a [Su] a gló ria; precipitou no mar o cavalo e o [ca] va lei ro.

2. O Senhor é a minha força e [pro]tecção;
a Ele devo a [li]berdade.
Ele é o meu Deus: eu O [glo]rifico.
Ele é o Deus de meu pai: eu [O] exalto.

3. O Senhor é [um] guerreiro:
o Seu no[me é] «Senhor»!
Precipitou no mar os carros do faraó e o [seu] exército;
ficaram afogados o seus melhores [com]batentes.

4. Submergidos [pe]las águas,
caíram como pedras [no] abismo.
A Vossa mão, Senhor, manifestou a [Su]a força;
o Vosso braço derrotou o [i]nimigo.



Aleluia! Glória, Glória
Desconhecido

Estrofes

1. A mor te não é dor por que o Se nhor as sim o quis,

Do

2

a mor te não é dor por que o Se nhor as sim o quis.

Fa Do

3

A pro va des se a mor é ter por e la um fim fe liz
4

que o Se nhor Res sus ci tou!

Rem Do Sol7 Do

Refrão
6

Gló ria, gló ria! A le lu ia! Gló ria, gló ria! A le lu ia!

Do Fa Do

10

Gló ria, gló ria! A le lu ia! O Se nhor res sus ci tou!

Rem Do Sol7 Do

2. O preço da unidade é ter amor ao nosso irmão,
O preço da unidade é ter amor ao nosso irmão.
Lutar pela verdade e ao inimigo dar a mão,
Que o Senhor ressuscitou!

3. Nós somos um só povo somos uma só nação,
Nós somos um só povo somos uma só nação.
Fazer um Mundo Novo é nosso lema e galardão,
Que o Senhor ressuscitou!



Ressuscitou
Kiko Arguello

solm Fa
Refrão

 Res sus ci tou, res sus ci tou, res sus ci
 a, a le lui a, a le lui

Res sus ci tou! Res sus ci tou!

Mi Re7 Re77

tou, a le lui a! A le lu
a, res sus ci tou!

Res sus ci tou! A le lu, A le lu ia! A le lu, A le lu ia!

solm Fa12 Estrofes

1. Ó mor te, on de es tás ó mor te,
Mi Re715

teu po der tão for te, e a tua vi tó ri a? Res sus ci

2. Ó morte, sempre vencedora, 5. Se Cristo a graça nos traz,
Onde está agora, a tua vitória? Troquemos o ódio pela sua paz.

3. Cantemos a nossa alegria! 6. Amemos, os nossos irmãos
Já passou a noite, já desponta o dia. E dêmos as mãos a todos os homens.

4. É festa, cantemos vitória, 7. Se todos em Cristo morremos.
Porque Jesus Cristo já nos libertou. Nele viveremos a eterna glória.

8. Se com Ele morremos, com Ele vivemos,
Com ele cantamos, Aleluia!



Ladainha de todos os Santos
Desc.

Mi Si Mi Mi Si Mi Mi Si Mi

Ky ri e e le i son. Chris te e le i son. Ky ri e e le i son.

Mi do m Si4

1. Santa Maria, Mãe de Deus, ro gai por nós!
2. São Pedro e São Paulo, // // // //
3. Santo Inácio de An ti oquia, // // // //
4. São Gre gó rio, // // // //
5. São Martinho de Dume, São Frutuoso e São Ge ral do, // // // //
6. São Jo ão de Deus, // // // //
7. Santa Catarina de Se na, // // // //

fa m Si Fa sol m6

1. São Mi guel, ro gai por nós!
2. Santo André e São Jo ão, // // // //
3. São Lourenço e São João de Brito, // // // //
4. Santo A gos tinho, // // // //
5. São Teo tó nio, // // // //
6. São Francisco Xa vier, // // // //
7. Santa Teresa de Je sus, // // // //

Si Si7 Mi La8

1. Santos Anjos de Deus, ro gai por nós!
2. Santa Maria Ma da lena, // // // //
3. Santa Perpétua e Santa Feli ci dade, // // // //
4. Santo Atanásio e São Ba sí lio, // // // //
5. São Francisco e São Do min gos, // // // //
6. São João Maria Vian ney, // // // //
7. Santa Beatriz da Sil va, // // // //

La Mi fa m Mi Si7 Mi10

1. São José e São João Bap tis ta, in ter ce dei por nós!
2. Santo Es tê vão, // // // // // //
3. San ta I nês, // // // // // //
4. São Martinho e São Ben to, // // // // // //
5. Santo António de Lis boa, // // // // // //
6. Santa Isabel de Por tu gal, // // // // // //
7. Todos os Santos e San tas de Deus, // // // // // //

Mi do m Si12

8. Sede nos pro pício, li vrai nos, Se nhor!
9. Pela vossa en car na ção, // // // // //

fa m Si Fa sol m14

8. De to do o mal, li vrai nos, Se nhor!
9. Pela vossa morte e ressur rei ção, // // // // //



Si Si7 Mi La16

8. De todo o pe ca do, li vrai nos, Se
9. Pela Efusão do Espírito San to, // // // // //

La Mi fa m Mi Si7 Mi18

8. Da mor te e terna, li vrai nos, Se nhor!
9. A nós, pe ca dores, ou vi nos, Se nhor!

Mi Si Mi Mi Si Mi20

Cris to, ou vi nos! Cris to, a ten dei nos!



Doce é Sentir (Baptismos)
Desc.

Re fa msim mimLa(7) Re fa m Sol La7 Re sim fa mSol fa msim

Do ce é sen tir em meu co ra ção, hu mil de men te
mim7 La La7 Re fa m Sol La7 Re sim fa m Sol10

vai nas cen do o A mor. Do ce é sa ber, não es tou mais só Sou u ma
fa msim mim7 La7 Re Re do msim Sol Re mim La7 Re Re do m17

par te du ma i men sa vi da que ge ne ro sa re luz em tor no a mim,
sim Sol Re mim La7 Re Re fa m24

i men so dom do teu a mor sem fim. O céu nos des te
Sol La7 Re sim fa m Sol fa msim mim7 La La7 Re31

e as cla ras es tre las, nos so ir mão sol, nos sa ir mã lu a. Nos sa mãe
fa m Sol La7 Re sim fa m Sol fa m sim mim7 La7 Re38

ter ra com fru tos, cam pos, flo res, o fo go, o ven to, o ar e á gua pu ra.
sim fa mSol fa msim mim7 La7 Re Re do msim Sol Re mim La745

Fon te de vi da das Tuas cri a tu ras; i men so dom do teu a mor sem
Re Re do m sim Sol Re mim La7 Re52

fim. i men so dom do teu a mor sem fim.



DEUS DE AMOR

Lá+ Fá#- 
Amor tão grande, Profundo e Sublime 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Este é o amor do meu Criador 

Lá+ Fá#- 
Não há nada no mundo, que possa igualar-se 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Ao terno amor do meu Bom Jesus. 

Lá+
Deus de Amor, Deus de Amor 

Dó#-
Oh Deus de Amor, Oh Deus de Amor 

Ré+
Tu és o único, Tu és o único 

Mi+
O Deus de Amor, O Deus de Amor 

Lá+
Não há outro Deus, Não não há 

Dó#-
Fora de Ti, Fora de Ti 

Ré+
Fora de Ti, Para mim 

Mi+
Para mim, Para mim 

Lá+
Não há Amor

Lá+ Fá#- 
Só Ele nos Ama, nos compreende e nos guarda 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+
De todos os males que existem aqui 

Lá+ Fá#-
Por isso o Adoro, com toda a minha alma 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Porque me deu o Senhor doce alma.
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RENASCE EM MIM
(Grupo das Terças)

Dó Ré
Se um dia ficasse sem ti,
Dó Ré
Olharia as estrelas do céu,
Dó Ré
P’ra lembrar que viveste por mim.
 Lám
E p’ra sempre guardar-te,

Dó
Para sempre lembrar-te,
 Lám Ré
Na marca de um gesto meu.

Refrão :
Sol Dó
Renasce em mim,
Sol Ré
Mostra como ama alguém,

Mim Lám Dó
Que precisa de mim
 Lám Ré
P’ra mostrar o melhor que Deus tem.

O que eu sinto não posso explicar,
É difícil saber e dizer;
O que eu tenho não posso negar,
Qu’é aquilo que eu quero, 
É aqui que eu desejo
E não vou abandonar.

Refrão

Dó Ré Sol
Reviver o que vivi,
Dó Ré Sol
Renascer contigo,
Dó Sol Ré
Conquistar o teu espaço astral,

Dó Sol Dó Ré
Pois quem ama não teme o bem e o mal.

(sobe um tom)

Refrão



Eu Vi Meu Deus
J. Rocha

3 3 3 3 3
3

Sol Do La7 Re7Estrofes

1. Eu vi meu Deus e Se nhor. A le lu ia, a le lu ia. Can

3 3 3 3
Sol Do Re Sol3

tai ao a mor can tai, A le A le lu ia!

3 3 3 3 3

3 3 3

Sol lam Re Sol lam Re Sol5

Refrão

Gló ria, gló ria a ti que crês em Je sus. Gló ria, gló ria ao meu rei e Se nhor!

2. Jesus ’stá vivo entre nós. Aleluia, Aleluia!
Dançai, vesti−vos de Festa. Ale..., Aleluia!

3. Tocai guitarras tocai. Aleluia, Aleluia!
E levantai vosso braços. Ale..., Aleluia!



Hossana, Eh!
Zairense

San to san to, hos sa na! na!

Sol Do Re Sol Re Sol Sol1 2

4

Hos sa na eh! Hos sa na eh! Hos sa na a Cris to Se nhor! Hos−

Re Sol Do Sol Do Re Sol Re Sol
1 2

6

O céu e a ter ra pro cla ma tu a gló ria Se nhor! O nhor!

Re Sol Do Re Sol Re Sol Re Sol1 2

9

Hos sa na eh! Hos sa na eh! Hos sa na a Cris to Se nhor! Hos−

Re Sol Do Sol Do Re Sol Re Sol
1 2

11

Ben di to a que le que vem em no me do Se nhor! Ben− nhor.

Re Sol Do Re Sol Re Sol Re Sol1 2

14

Hos sa na eh! Hos sa na eh! Hos sa na a Cris to Se nhor! Hos−

Re Sol Do Sol Do Re Sol Re Sol
1 2



Pai Nosso
Lino Almeida

Pai nos so, que es tás nos céus san ti fi ca do se ja o teu

Pai nos so, que es tás nos céus san ti fi ca do se ja o teu

Sol Re Do

8

no me; Que o teu rei no ve nha a té nós, rei no de paz,

no me; Que o teu rei no ve nha a té nós, rei no de

Sol Re

15

rei no de a mor. Se ja fei ta a tu a von ta de as sim na ter ra co mo no céu

paz, rei no de a mor. Se ja fei ta a tu a von ta de as sim na ter ra co mo no céu

Do Sol Si− Mi− Do Re Sol

25

O pão nos so de ca da di a nos dai ho je, nos dai ho je. E per do ai nos

O pão nos so de ca da di a nos dai ho je, nos dai ho je. E per do

Si− Mi− Do Re Sol

35

nos sas o fen sas co mo tam bém nós per do a mos, per do a mos

ai nos nos sas o fen sas co mo tam bém nós per do a mos, per do a mos

Re Do Sol Si−

43

a quem nos o fen de. Mas não nos dei xes na ten ta ão, mas li vrai nos,

a quem nos o fen de. Mas não nos dei xes na ten ta ão, mas li

Mi− Do Re Sol Do

51

li vrai nos do mal. Mas li vrai nos, li vrai nos do mal.

vrai nos, li vrai nos do mal. Mas li vrai nos, li vrai nos do mal.

Re Sol Do Re Sol



Desconhecido

Evenu Shalom Aleichem

E ve- nu- sha lom- a lei- chem,- e ve- nu- sha -

7

lom a lei- chem,- e ve- nu- sha lom- a lei- chem,-

13

e ve- nu- sha

3.
O amor de Cristo nos una, (3)
Sempre nos una, sempre,
Sempre como irmãos.

2.
A paz esteja conosco, (3)
Sempre conosco, sempre,
Sempre esteja a paz.

lom- sha lom- sha lom- a lei chem.-



Cordeiro de Deus
Pe. Alfredo Juvandes

Sol Do Re Sol

Cor dei ro de Deus que ti ras o pe ca do do mun do.

5 Mim Lam Re

Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz.

Tem pie da de de nós. Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós. Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz. Dá nos a tu a paz.

8 Sol Mim

Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz.

Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz.

10 Lam Re Sol

Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz.

Tem pie da de de nós.
Tem pie da de de nós.
Dá nos a tu a paz.



= 

Como o Grão de Semente
Miguel Manzano

3

Co mo o- grão de se men- te- que ao mor rer- ge ra a-

5

vi da,- res sus- ci- tou o- Se nhor.- Co mo o- ra mo- vi -

7

ço so- que ven ceu- a in cle- mên- cia,- res sus- ci- tou o- Se-

9

nhor. Co mo o- sol que se es con- de- e re vi- ve- na au

11

ro ra,- res sus- ci- tou o- Se nhor.- Co mo a- pe na- que



13

mor re,- se trans for- ma- em fes ta,- res sus- ci- tou o- Se -

15

nhor. Ven ce o a- mor- so bre o- ó dio,- ven ce o hu- mil- de ao- so -

17

ber bo.- Ven ce a- luz so bre a-Res sus- ci- tou o- Se nhor.-

19

som bra,- Res sus- ci- tou o- Se nhor.-ven ce apazso bre a- guer ra.-

22

1. Res sus- ci- tou o- Se nhor,- e vi ve- na pa la- vra- da quele- que lu ta e-
25

mor re- gri tan- do- p'la ver da- de.- Res sus- ci- tou o- Se nhor,- e vi ve- no de-
28

sí gnio- de to dos- os que pug nam- com as ar mas- da paz. Res sus- ci- tou o- Se-
31

nhor, e es tá- na for ta- le- za- do tris te- que se a le- gra,- do po bre- que dá

2



34

pão. Res sus- ci- tou o- Se nhor,- e vi ve- na es pe- ran- ça- do ho mem- que não
37

per de- a fé nos seus ir mãos.- Res sus- ci- tou o- Se nhor, e vi ve em- ca da-
40

pas so- do ho mem- que ca mi- nha- se mean- do- li ber- da- de.- Res sus- ci- tou o- Se-
43

nhor, e vi ve- no que mor re- sul can- do- ne gros-
45

ma res- em de fe- sa- da paz. Co mo o- grão de se -

47

nhor!De a e Coda

2.
Ressuscitou o Senhor, e deu ordem aos crentes
Que todos, doravante, só vivam na verdade.
Ressuscitou o Senhor, e vive no deserto
Do homem que, sem forças, morreu pelos demais.
Ressuscitou o Senhor, e está na encruzilhada
De todos os caminhos que conduzem à paz.
Ressuscitou o Senhor, e vem bater à porta
Daqueles que se esquecem da urgência do amor.
Ressuscitou o Senhor, e vive no cativo que,
P'ra livrar os outros, ficou sem liberdade.
Ressuscitou o Senhor, e vive glorioso
Em todos os que vivem em defesa da paz.

3



Adaptação: Leonel Ribeiro e Acílio Mendes
Deus Venceu a Morte

3

Deus ven ceu- a mor te!- Gló ria,- gló ria ao Se nhor!- Deus ven ceu- a

8

mor te!- Deus ven ceu- a dor! E xul- te- mos-

12

de a le- gri- a:- A le- lu- ia!- ia!

18

1. Ho mens,- ter ra- céus e mar, A le- lu- ia!- A le- grai- vos- e can tai:- A le- -
22

lu ia!- Es te- can to- de u ni- da- de,- de a le- -
24

gria a- e

2. Toda a terra há-de saber, Aleluia! Que Jesus ressuscitou! Aleluia!
Todo o mundo há-de acreditar que Jesus o virá Salvar. Nova esperança surgirá. Aleluia!

3. O triunfo do Senhor, Aleluia! Toda a vida cantarei! Aleluia!
Cristo é vida e verdade, e convida á unidade. A Jesus, glória e louvor. Aleluia!

4. Jesus é Libertador, Aleluia! Da mentira e opressão. Aleluia!
Nossa Páscoa é nossa vitória, e a certeza da eterna glória. Hossana a Cristo Senhor. Aleluia!

de ver da- de:- O Se nhor- res sus ci- tou.- A le- lu- ia!-



Ressuscitou, Aleluia
fr. Acílio Mendes

La Mi Re La

Refrão

Res sus ci tou, res sus ci tou, res sus ci tou, a le lu ia.
La Mi Re La10

A le lu ia, a le lu ia, a le lu ia, res sus ci tou.

La Re Mi La Mi719

1. Res sus ci tou e as a ves can tam ce do.
La Re Mi Mi723

A le lu ia. O a mor ven ceu o me do.

2. Resuscitou! 5. Ressuscitou!
E floriu de branco a terra. Já tens pão, menino pobre.
Aleluia! Aleluia!
O amor venceu a guerra. O amor venceu o cobre.

3. Ressuscitou! 6. Ressuscitou!
Cai a farsa organizada. Já tens lar, velhinho só.
Aleluia! Aleluia!
O amor venceu a espada. O amor venceu o dó.

4. Ressuscitou! 7. Ressuscitou!
E abriram−se as cadeias. E o mais fraco é o mais forte.
Aleluia! Aleluia!
O amor venceu as teias. O amor venceu a morte.

8. Ressuscitou!
Tem sentido novo a dor.
Aleluia!
O amor venceu o amor.



Misericórdia
Desconhecido

Mi se ri cór dia Se nhor, mi se ri cór dia, Mi se ri cór dia!

Lam Sol Fa Mi, ,



Domingo da Páscoa (Missa do Dia)
Salmo 117 (118)

Pe. Manuel Luís
Refrão 3 3

3 3

Eis o di a que fez o Se nhor, Ne le e xul te mos e nos a le gre mos.

,

Solista

8

8

1. Dai graças ao Senhor, por [que E] le é bom! porque é eterna a Sua mi [se] ri córdia.
10

Diga a Casa [de Is] ra el: é eterna a Sua mi [se] ri córdia.

2. A mão do Senhor [fez] prodígios, 3. A pedra que os construtores [re]jeitaram
a mão do Senhor [foi] magnífica. tornou−se pe[dra an]gular.
Não morrerei mas hei−[de] viver Tudo isto veio [do] Senhor,
para anunciar as obras [do] Senhor. e é admirável aos [nos]sos olhos.



Aleluia Pascal
Harm. do Pe. Manuel Luís

Refrão

A le lu ia! A le lu ia! A le lu ia!

A le lu ia! A le lu ia! A le lu ia!

A le lu ia! A le lu ia! A le lu ia!

 A le lu ia! A le lu ia!

Solista2

1. Cristo nossa Páscoa, foi imolado;
Celebremos à mesa do Senhor.

2. Diz o Senhor a Tomé:
«Porque Me viste, acreditastes;
Felizes os que acreditam sem terem visto».

3. Senhor Jesus, abri−nos as escrituras;
Falai−nos e aquecei os nossos corações.

4. Eu sou o Bom Pastor:
Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem−Me.

5. Diz o Senhor:
«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós;
quando alguém permanece em Mim dá muito fruto».

6. Se alguém Me tem amor, guardará a Minha palavra;
Meu Pai o amará e Nós viremos a ele.

7. Diz o Senhor:
«Ide e ensinai todos os povos,
e Eu estarei convosco todos os dias
até ao fim dos tempos».

Pentecostes:

8. Vinde Espírito Santo,
enchei os corações dos Vosso fiéis;
acendei neles o fogo do Vosso amor.



Jesus Cristo Venceu a Morte
frei Acílio Mendes

Do Sol

Refrão

Je sus Cris to ven ceu a mor te! Res sus ci tou! A le lu

Je sus Cris to ven ceu a mor te! Res sus ci
Sol7 Do Fa6

ia! A le lu ia! Eis o Di a da Sal va ção!

tou! A le lu ia! A le lu ia! Eis o Di a da Sal va
Do Sol Do13

Gló ria ao Se nhor! A le lu ia! A le lu ia! A le

ção! Gló ria ao Se nhor! A le lu ia! A le lu ia!
Fa Do Fa Sol19

gri a! Fes ta da Vi da! Fes ta do A mor! A le lu ia!

A le gri a! Fes ta da Vi da! Fes ta do A mor! A le lu

Do25

A le lu ia!

ia! A le lu ia!

Do Fa Sol Do Sol7 Do28

Estrofes

1. Gló ria! De par em par a bri as por tas à A le gri a! Cris to vem trans for
Fa Sol Sol7 Do36

mar a lon ga noi te em no vo di a! A le lu ia!



2. GLÓRIA! Dançai canções, 4. GLÓRIA! Acendam luzes
Vinde apressar a Madrugada! e revistam−se de flores!
CRISTO nos corações, CRISTO Já fez das cruzes
é Luz, é esp’rança renovada! a bandeira dos amores!
ALELUIA! ALELUIA!

3. GLÓRIA! Dêem−se as mãos, 5. GLÓRIA! Já todo o povo
e venham todos para a praça! tem agora um fim dif’rente!
CRISTO Faz−nos irmãos CRISTO Já todo o povo
com Seu amor, com Sua graça! Ele é raiz, Ele é semente!
ALELUIA! ALELUIA!



DEUS DE AMOR

Lá+ Fá#- 
Amor tão grande, Profundo e Sublime 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Este é o amor do meu Criador 

Lá+ Fá#- 
Não há nada no mundo, que possa igualar-se 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Ao terno amor do meu Bom Jesus. 

Lá+
Deus de Amor, Deus de Amor 

Dó#-
Oh Deus de Amor, Oh Deus de Amor 

Ré+
Tu és o único, Tu és o único 

Mi+
O Deus de Amor, O Deus de Amor 

Lá+
Não há outro Deus, Não não há 

Dó#-
Fora de Ti, Fora de Ti 

Ré+
Fora de Ti, Para mim 

Mi+
Para mim, Para mim 

Lá+
Não há Amor

Lá+ Fá#- 
Só Ele nos Ama, nos compreende e nos guarda 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+
De todos os males que existem aqui 

Lá+ Fá#-
Por isso o Adoro, com toda a minha alma 

Ré+ Mi+ Lá+ Mi+ 
Porque me deu o Senhor doce alma.


