HINÁRIO DE CANTOS PARA O

Tempo Pascal

TEMPO PASCAL
O Tempo Pascal compreende o período de 50 dias
que vai desde a Vigília Pascal até o Domingo de
Pentecostes. São dias de grande júbilo, sobretudo os 8
primeiros dias após do Domingo de Páscoa, quando se
vive a Oitava Pascal.
Esse tempo litúrgico de imensa força e signiﬁcado é
uma profunda celebração da Páscoa de Cristo, que passa
da morte à vida – a palavra “Páscoa”, aliás, signiﬁca
precisamente “passagem”, conforme o sen do literal do
termo na tradição judaica.
Dentro desse riquíssimo tempo litúrgico, é celebrada
no sé mo domingo de Páscoa a festa da Ascensão do
Senhor. O período se encerra com a vinda do Espírito
Santo, em Pentecostes.
O Círio Pascal, aceso na Vigília Pascal, permanece
aceso em todas as celebrações até o Domingo de
Pentecostes para expressar o mistério pascal comunicado
aos discípulos de Jesus.
Como cantar o Tempo Pascal?
Ao contrário da sobriedade quaresmal, os cantos
deste tempo devem revelar muita alegria, exultação, como
se fossem um só dia fes vo, "um grande domingo",
segundo Santo Atanásio. É tempo de júbilo, manifestado
na cor branca, ﬂores, luzes, no Círio aceso, nos
instrumentos e nos cantos, realçando o Hino de Louvor e
no vibrante Aleluia, entoados ao Senhor Ressuscitado,
vivo e glorioso.
Contudo, a Alegria Pascal é um transbordar da
exultação espiritual, portanto, interior, manifesta pelo
fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos e vencido o
pecado. Assim sendo, a atmosfera da Missa nunca deve
perder o clima oracional e de recolhimento, próprio do
Sacri cio Eucarís co, pois o júbilo espiritual traz consigo a

paz interior, que o canto litúrgico, por sua vez, deve
promover. Logo, a Páscoa não é mera alegria mundana,
mas é o júbilo do próprio Cristo, que completa e
aperfeiçoa nossa alegria (cf. Jo 15, 11).
Assim sendo, com o intuito de colaborar com as
Equipes de Canto das Paróquias de nossa Diocese,
apresentamos este Hinário de Cantos para o Tempo
Pascal. Para alguns Domingos, há indicação de algumas
músicas especíﬁcas. Além disto, indicamos que convém
que algumas das melodias e formas de execução dos
áudios anexados precisem de uma adequação à nossa
realidade e ao que convém da Celebração Litúrgica,
levando em conta o mesmo clima oracional e de
recolhimento, apontado a cima.
Nossa gra dão a todos os que tem colaborado para
e l a b o ra ç ã o d e s te s h i n á r i o s , e s p e c i a l m e nte o s
seminaristas Alisson Silva Vieira, Erick da Silva Mendes e
Vitor Gustavo Pires Ferreira. E ao Douglas Henrique dos
Reis Ribeiro pela elaboração das artes gráﬁcas.
Que Deus vos abençoe.
Uma Feliz e Santa Páscoa a todos!
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Entrada

O Senhor ressurgiu
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 prome da caminhamos!
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Hino a Cristo Ressuscitado
1. Na sua dor os homens encontraram
Uma pura semente de alegria
O segredo da vida e da esperança:
Ressuscitou o Senhor!
Ressuscitou, Ressuscitou
Ressuscitou, Aleluia!
Ressuscitou, Ressuscitou
Ressuscitou, Aleluia!
2. Os que choravam cessarão o pranto,
Brilhará novo Sol nos corações
Pode o homem cantar o seu triunfo!
Ressuscitou o Senhor!
3. Os que nos duros campos trabalharam
Voltarão entre vozes de alegria
Erguendo ao alto os frutos da colheita
Ressuscitou o Senhor!
4. Já ninguém viverá sem luz da fé
Já ninguém morrerá sem esperança
O que crê em Jesus venceu a morte
Ressuscitou o Senhor!
5. Louvemos a Deus Pai eternamente
E cantemos a glória de seu Filho
Com o Espírito Santo que nos ama.
Ressuscitou o Senhor!
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Cristo ressuscitou, aleluia
Cristo ressuscitou, aleluia
Venceu a morte com amor
Cristo ressuscitou, aleluia
Venceu a morte com amor, aleluia!
1. Tendo vencido a morte
O Senhor ﬁcará para sempre entre nós
Para manter viva a chama de amor
Que reside em cada cristão a caminho do pai
2. Tendo vencido a morte
O Senhor nos abriu horizonte feliz
Pois nosso peregrinar pela face do mundo
Terá seu ﬁnal lá na casa do pai
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Cristo venceu, aleluia!
Cristo venceu, aleluia
Ressuscitou aleluia
O Pai lhe deu glória e poder
eis nosso canto, aleluia!
1. Este é o dia em que o amor venceu
Brilhante luz iluminou as trevas
Nós fomos salvos para sempre
2. Suave aurora veio anunciando
Que nova era foi inaugurada
Nós fomos salvos para sempre
3. No coração de todos nós renasce
A esperança de um novo tempo
Nós fomos salvos para sempre
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Cristo está vivo, ressuscitou!
Cristo está vivo, ressuscitou
Da morte vencida
Vida nova brotou!
A tristeza que foi companheira da gente
Deu lugar à alegria: o Senhor está vivo
Sua lei, sua paz, vêm nos deixar contentes
Glória demos ao Pai, que liberta os ca vos
Ide e anunciai, esta é a nossa missão
Preparar mundo novo pra que haja mais vida
Solidários na cruz e na ressurreição
À vitória ﬁnal nosso Deus nos convida
Alegria, aleluia! Alegria, aleluia!
Alegria, aleluia! O Senhor ressurgiu
Alegria, aleluia! Alegria, aleluia!
Alegria, aleluia! O Senhor está vivo
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Eu sou o caminho
Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida
1. Guardo no meu coração tua palavra,
para não te ofender
2. Tua fala permanece para sempre,
é eterna como o céu
3. Minha boca sempre canta tua Palavra,
pois são justos teus preceitos
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Na verdade o Cristo ressuscitou
Na verdade o Cristo ressuscitou, aleluia
A ele o poder e a glória pelos séculos eternos!
1. Senhor, vós me sondais e conheceis
Sabeis quando me sento ou me levanto.
2. Percebeis quando me deito e quando eu ando
Os meus caminhos vos são todos conhecidos.
3. Por detrás e pela frente me envolveis
Pusestes sobre mim a vossa mão.
4. Esta verdade é por demais maravilhosa
É tão sublime que não posso compreendê-la.
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Este é o dia do Senhor
Este é o dia do Senhor
dia de festa e de alegria!
Cristo Jesus ressuscitou
venceu a morte, nos libertou (bis)
Aleluia! Aleluia! Alelu...u...uia
Aleluia! Aleluia! Alelu....u....uia
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Jesus Cristo nossa Páscoa
1. Jesus Cristo, nossa Páscoa
Ressuscitou e hoje vive
Celebremos, pois a sua festa
Na alegria e na fraternidade
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 sen do ao nosso caminhar
3. Também nós ressuscitaremos
Para uma vida de amor
É preciso que o mundo veja em nós
Cristãos, a páscoa do Senhor
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Por sua morte
1. 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!
2. Jesus me amou e se entregou por mim!
Os homens todos podem o mesmo repe r
Não temeremos mais a morte e a dor
O coração humano em Cristo descansou
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Ressuscitei, aleluia!
Ressuscitei, alelu-i-a
E ainda estou convosco, aleluia!
1. Senhor, vós me sondais e conheceis
Sabeis quando me sento ou me levanto
2. Esta verdade é por demais maravilhosa
É tão sublime que não posso compreendê-la!
3. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor
Que prodígio e maravilha as vossas obras!
4. Quão insondáveis são os vossos pensamentos!
Incontável, ó Senhor, é o seu número!
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Aleluia batei palmas (Ascensão)
Aleluia, batei palmas, povos todos,
Cantai músicas alegres! Aleluia!
Aleluia! Deus é grande e poderoso
Pois governa o mundo inteiro, Aleluia!
1. Nos mandou levar a todos a mensagem do amor.
Ele fez uma aliança com o povo que escolheu.
2. O Senhor é vencedor triunfante sobre o céu.
Ele é rei da terra toda, cantai hinos de vitória.
3. Deus domina o mundo todo assentado no seu
trono.
Reuniu os povos todos, todos são povos Deus.
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O Senhor foi preparar
O Senhor foi preparar um lugar para nós no céu.
1. Ó varões galileus, que estais no céu a olhar?
Aleluia!
O Jesus que subiu ao céu deve depois voltar!
Alelu-uuu-ia!
2. Entre cantos e hinos triunfais se eleva o Senhor...
Aleluia!
Cante a terra e o mar, também, Cristo é vencedor...
Alelu-uuu-ia!
3. Glorioso, à direita do pai, sentou-se Jesus...
Aleluia!
Que nos foi preparar no céu, reino de eterna luz...
Alelu-uuu-ia!
4. Ó Jesus, nosso rei e Senhor, que subis para o céu...
Aleluia!
Não deixeis os cristãos a sós: dai-nos o dom de
Deus...
Alelu-uuu-ia!
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O Espirito do Senhor o universo todo encheu (Pentecostes)

An fona: O Espírito do Senhor o universo todo
encheu
Tudo abarca em seu saber tudo enlaça em seu amor
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1. Levanta-se Deus cadê os inimigos
na sua presença perecem os iníquos
são como fumaça que desaparece
são cera no fogo que logo derrete
2. Os justos se alegram diante de Deus
cantai ao Senhor vibrai, ﬁlhos seus
abri o caminho ao grão-cavaleiro
dançai diante dele, senhor jus ceiro
3. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz
em sua morada e só ele é quem diz
quem 'stava sozinho, família encontrou
quem 'stava oprimido, tua mão libertou
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Estaremos aqui reunidos (Pentecostes)

Estaremos aqui reunidos, como estavam em
Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos É que o Espírito
Santo nos vem.
1. Ninguém para esse vento passando
Ninguém vê e ele sopra onde quer
Força igual tem o Espírito quando
Faz a Igreja de Cristo crescer
2. Feita de homens, a igreja é divina
Pois o Espírito Santo a conduz
Como um fogo que aquece e ilumina
Que é pureza, que é vida, que é luz
3. Sua imagem são línguas ardentes
Pois o amor é comunicação
E é preciso que todas as gentes
Saibam quanto felizes serão
4. Quando o Espírito espalma suas graças
Faz dos povos um só coração
Cresce a igreja, onde todas as raças
Um só Deus, um só Pai, louvarão
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Sequência

Sequência da Páscoa: Cantai cristãos aﬁnal

1. Cantai, cristãos, aﬁnal/ Salve, ó ví ma 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 ca vo/ Foi morto, mas reina vivo/
Responde, pois, ó Maria/ No caminho o que havia.
4. Vi Cristo ressuscitado/ O túmulo abandonado/
Os anjo 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, o Rei piedade
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Sequência de Pentecostes: Espirito de Deus enviai dos céus

1. Espírito de Deus/ Enviai dos céus/ Um raio de luz/
Um raio de luz/
Vinde, Pai dos pobres/ Daí aos corações/ Vossos sete
dons/ Vossos sete dons.
2. Consolo que acalma/ Hóspede da alma/ Doce
alívio, vinde/ doce alívio vinde/
No labor descanso/ Na aﬂição remanso/ No calor
aragem/ No calor aragem.
3. Enchei, luz bendita/ Chama que crepita/ O ín mo
de nós/ O ín mo de nós/
Sem a luz que acode/ Nada o homem pode/ Nenhum
bem há nele/ Nenhum bem há nele.
4. Ao sujo lavai/ Ao seco regai/ Curai o doente/ Curai
os doente/
Dobrai o que é duro/ Guiai no escuro/ O frio
aquecei/ O frio aquecei.
5. Dai à vossa Igreja/ Que espera e deseja/ Vossos
sete dons/ Vossos sete dons/
Daí em prêmio ao forte/ Uma santa morte/ Alegria
eterna/ Alegria eterna.
Aaaamém!

Aaaamém!
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Aclamação
ao Evangelho

Aleluia, nosso cordeiro pascal
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1º Domingo
O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado
Celebremos, assim, esta festa, na sinceridade e
verdade.
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Aleluia, nosso cordeiro pascal II
Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia! (2x)
Domingo da Páscoa - ano A, B e C (missa do dia):
O nosso cordeiro pascal foi imolado,
celebremos, pois, a festa na sinceridade e verdade.
2º Domingo da Páscoa - ano A, B e C:
Acreditastes, Tomé, porque me viste,
felizes os que creram sem ter visto!
3º Domingo da Páscoa - ano A, B e C:
Revelai-nos o sen do da escritura;
fazei o nosso coração arder, quando falardes.
4º Domingo da Páscoa - ano A, B e C:
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor,
eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a
mim.
5º Domingo da Páscoa - ano A, B e C:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
ninguém chega ao pai senão por mim.
6º Domingo da Páscoa - ano A, B e C:
Quem me ama realmente guardará minha palavra,
meu Pai o amará, e a ele nós viremos.
Domingo da Ascensão do Senhor - ano A, B e C:
Ide ao mundo, ensinai aos povos todos:
convosco estarei todos os dias, até o ﬁm dos tempos,
diz Jesus.
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Domingo de Pentecostes - ano A, B e C (missa da vigília
e missa do dia)
Vinde Espírito divino e enchei com vossos dons
os corações dos ﬁéis e acendei neles o amor
como fogo abrasador
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Aleluia, nossa páscoa é Jesus Cristo
Aleluia, aleluia, aleluia,
Alelu-u-u-uia! (2x)
Coro: Nossa páscoa é Jesus Cristo
Todos: Que foi por nós imola-do!
Coro: Celebremos, pois, a festa
Todos: Com coração renova-do!
Coro: Do fermento da maldade
Todos: Sejamos puriﬁcados!
Coro: Da verdade o pão sincero
Todos: Seja entre nós par lhado!
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Aleluia (+ versículo)
Aleluia, alelu- u - ia Aleluia, aleluia! (Bis)
2º Domingo da Páscoa
Acreditaste, Tomé, porque me viste
Felizes os que creram sem ter visto
3º Domingo da Páscoa
Jesus Cristo ressurgiu! Aleluia!
Ele teve compaixão do gênero humano!
4º Domingo da Páscoa
Eu sou o Bom Pastor, diz o Senhor
Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a
mim
5º Domingo da Páscoa
Eu vos dou um novo preceito:
Que uns aos outros vos ameis Como eu vos tenho
amado
6º Domingo da Páscoa
Quem me ama realmente
Guardará minha palavra
Ascensão do Senhor
Ide ao mundo ensinai aos povos todos
Convosco estarei, todos os dias!
Pentecostes
Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os
corações dos ﬁeis;
E acendei neles o amor como um fogo abrasador.
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Ofertório

Bendito Sejas
1. Bendito sejas, ó rei da glória,
ressuscitado Senhor da igreja!
aqui trazemos as nossas ofertas!
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas,
tudo que te..mos, seja pra , ó Senhor!
2. Vidas se encontram no altar de Deus,
gente se doa, dom que se imola.
aqui trazemos as nossas ofertas!
3. Maior mo vo de oferenda,
pois, o Senhor ressuscitou,
para que todos vessem vida.
4. Irmãos da terra, irmãos do céu,
juntos cantemos glória ao Senhor.
aqui trazemos as nossas ofertas!
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Senhor, vencestes a morte
Senhor, vencestes a morte
Fizestes brilhar a vida para sempre!
1.O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
Primícias daqueles que adormeceram
A morte foi vencida pela vida!
2. O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
Primícias daqueles que adormeceram
Ó morte, onde está tua vitória?
3. O Cristo ressuscitou dentre os mortos!
Graças ao Deus salvador para sempre
Por Cristo, Senhor Nosso e messias!
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Cristo Ressuscitou
Cristo ressuscitou
O sertão se abriu em ﬂor
Da pedra água saiu
Era noite e o sol surgiu
Glória ao Senhor!
1. Vocês que tristes estão
Que gemem sob a dor
Na dor de sua paixão
Deus se irmanou
2. Vocês que pobres são
Que temem o opressor
Por sua ressurreição
Deus nos livrou
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A terra apavorada emudeceu
A terra apavorada emudeceu
Quando Deus se levantou para julgar
E libertar os oprimidos desta terra.
1. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais
A vós louvor, honra e glória eternamente
Sede bendito, nome santo e glorioso
A vós louvor, honra e glória eternamente.
2. No templo santo onde refulge a vossa glória
A vós louvor, honra e glória eternamente
E em vosso trono de poder vitorioso
A vós louvor, honra e glória eternamente.
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Cristo é o dom do Pai
Cristo é o dom do Pai Que se entregou por nós
Aleluia, aleluia Bendito seja o nosso Deus!
1. Daí graças a Deus, pois Ele é bom Eterno por nós é
seu amor
2. Coragem e força Ele nos dá Fazendo-se nosso
Salvador
3. Eu não morrerei, mas viverei E, assim, louvarei o
meu Senhor
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Aleluia, recebe ó Pai
Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó pai esta nossa oblação
De nossas faltas concede o perdão
Por jesus Cristo que é nosso irmão,
Aleluia!
2. Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor
Uma hós a pura em seu louvor
E cantaremos com todo ardor
Aleluia
3. As nossas penas, o nosso labor
Nossa alegria e nosso amor
Por Jesus Cristo, recebe Senhor
Aleluia!
4. As nossas almas san ﬁcarás
Os nossos corpos ressuscitarás
Por Jesus Cristo nos transformarás
Aleluia!
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Eu creio no mundo novo
Eu creio num mundo novo pois, Cristo ressuscitou!
Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou.
1. Em toda pequena oferta, na força da união,
no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição!
2. Na mão que foi estendida, no dom da libertação,
nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição!
3. Nas ﬂores oferecidas e quando se dá perdão,
nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição!
4. Nos homens que estão unidos, com outros
par ndo o pão,
nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição!
5. Na fé dos que estão sofrendo, no riso do meu
irmão,
na hora em que está morrendo, eu vejo ressurreição!
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Sou Bom Pastor (4° semana)
Sou bom pastor ovelhas guardarei
Não tenho outro oﬁcio nem terei
Quantas vidas eu ver eu lhes darei
1.Maus pastores, num dia de sombra
Não cuidaram e o rebanho se perdeu
Vou sair pelo campo reunir o que é meu
Conduzir e salvar
2. Verdes prados e belas montanhas
Hão de ver o pastor, rebanho atrás
Junto a mim, as ovelhas
Terão muita paz
Poderão descansar
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Ó Pai que pelo Espirito (Pentecostes)

1. Ó Pai que pelo Espirito, dás vida e san dade
a toda criatura recebe que te agrade
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão
esforço que ﬁzemos e dom de tua mão
Transforma nossa oferta no dom do ﬁlho teu
e os passos do teu povo em luz que se acendeu
2. Ó Pai que pelo Espírito em rios de água viva
transforma nossa sede recebe sem esquiva
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão
sinais do compromisso plantar um mundo irmão
3. Ó Pai que pelo Espírito nos fazes renascer
e tudo nos ensinas recebe com prazer
a oferta que trazemos o nosso vinho e pão
ﬁrmeza dos que aprendem a força do perdão
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Comunhão

Ó morte onde está tua vitória

Ó, morte, onde está tua vitória?
Cristo ressurgiu, honra e glória
1. Não temos medo de nada! Cristo
ressuscitou
A morte foi derrotada! Cristo ressuscitou
2 . A s t reva s fo ra m ve n c i d a s ! C r i s t o
ressuscitou
Cadeias foram rompidas. Cristo ressuscitou
3. Surgiu a grande esperança. Cristo
ressuscitou
Razão de nossa conﬁança. Cristo ressuscitou
4. Jus ça, paz e verdade. Cristo ressuscitou
Constroem a fraternidade
5. Na dor nós temos alívio. Cristo ressuscitou
Conosco faz seu convívio. Cristo ressuscitou
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Ressuscitei Senhor
Ressuscitei, Senhor Con go estou, Senhor
Teu grande amor , Senhor
De mim se recordou
Tua mão se levantou Me libertou!
1. Meu coração penetras / E lê meus
pensamentos / Se luto se descanso / Tu vês
meus movimentos / De todas minhas palavras
/ tu tens conhecimento
2.- Quisesse eu me esconder / Do teu imenso
olhar / Subir até o Céu / na terra me entranhar
/ Atrás do horizonte / Lá, iria te encontrar
3. Por trás e pela frente / Teu ser me envolve e
cerca / O teu saber me encanta / Me excede e
me supera / Tua mão me acompanha / Me
guia e me acoberta
4. Se a luz do sol se fosse / Que escuridão
seria / Se as trevas me envolvessem O que
adiantaria / Pra, , Senhor a noite / É clara
como o dia
5. As ﬁbras do meu corpo / Teceste e
entregaste / No seio de minha mãe / Bem
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cedo me formaste / Melhor do que ninguém /
Me conheceste e amaste
6. Seus planos insondáveis / Sem ﬁm tuas
maravilhas / Contá-las eu quisera / Mas quem
o poderia / Como da praia a areia / Só tu as
saberias.
7. Que os maus da terra sumam / Pereçam os
violentos / Que tramam contra
/ Com
vergonhoso intento / Abusam do teu nome /
Pra seus planos sangrentos
8. Mas vê meu coração / E minha angus a
sente / Olha, Senhor, meus passos / se eu vou
erradamente / Me bota no caminho / da vida,
para sempre.

44

Celebremos nossa Páscoa

Celebremos nossa Páscoa!
Na pureza, na verdade
Aleluia, aleluia!
1. Dai graças ao Senhor, pois ele é bom!
"Eterna é sua misericórdia!"
2. A mão direita do Senhor fez maravilhas
A mão direita do Senhor me levantou!
3. Não morrerei, mas ao contrário, viverei
Para cantar as grandes obras do Senhor
4. A pedra que os pedreiros rejeitaram
Tornou-se agora a pedra angular
5. Este é o dia que o Senhor fez para nós
Alegremo-nos e nele exultemos
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Cremos em Ti
1. Celebremos nossa páscoa
co'alegria, no Senhor.
Caminhamos na verdade,
busquemos sempre o amor.
Cremos em Ti
e te aceitamos, ó Cristo vivo.
E o teu amor, ao mundo levaremos.
Aleluia, Aleluia!
2. Cristo vem nos dar sua vida,
vem conosco caminhar.
Encontramos nele a força
pro seu amor testemunhar.
3. O Senhor ressuscitado
nossa vida assumiu
e nos alcançou vitória,
porque da morte nos salvou.
4. Quem de Cristo se alimenta
para sempre viverá;
e com ele, glorioso,
um dia, o Pai encontrará.
5. Também todos nós queremos,
pela vida, anunciar
que o Cristo está presente
e traz-nos hoje a salvação.
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Antes da morte
1. 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
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor
Nós repe mos, como Ele fez
Gestos, palavras, até que volte outra vez
3. Este banquete alimenta o amor dos irmãos
E nos prepara a Glória do Céu
Ele é a força na caminhada pra Deus
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por Deus Pai!
Quem o recebe, não morrerá
No úl mo dia vai ressurgir, viverá
5. Cristo está vivo, ressuscitou para nós!
Esta verdade vai anunciar
A toda terra com alegria a cantar
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Cristo nossa Páscoa foi imolado
Cristo, nossa páscoa, foi imolado, aleluuuia!
Glória a Cristo, rei ressuscitado, aleluuuia!
1. Páscoa sagrada! ó festa de luz!
Precisas despertar: Cristo vai te iluminar!
2. Páscoa sagrada! ó festa universal!
No mundo renovado é Jesus gloriﬁcado!
3. Páscoa sagrada! vitória sem igual!
A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada!
4. Páscoa sagrada! ó noite ba smal!
De tuas águas puras nascem novas criaturas!
5. Páscoa sagrada! banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado!
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Deus vivo e vencedor
1. Na comunhão recebemos, teu corpo e sangue
Senhor
E tua vida divina, dons de teu grande amor
São nossa força na luta, fazem vencer todo o mal
E nos conduzem ao pai, glória ao Deus imortal
Senhor Jesus, Senhor Jesus, deus vivo e vencedor
2. Entre as angús as da vida, não cairemos jamais
Pois tua força nos leva, a conﬁar sempre mais
Na comunhão nos deixaste, força e mo vos de amar
Todo caminho da vida, nos traga sempre ao altar
3. Ao comungar caminhamos, para o altar com o
irmão
O teu amor nos atrai, centro de nossa união
Em cada esforço que pedes, vamos sen r tua mão
Vamos sen r que nos dás, força de ressurreição
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Andavam pensando tão tristes
1. Andavam pensando, tão tristes,
de Jerusalém a Emaús,
os dois seguidores de Cristo,
logo após o episódio da cruz.
Enquanto assim vão conversando,
Jesus se achegou devagar:
de que vocês vão palestrando?
E ao Senhor não puderam enxergar.
Fica conosco, Senhor,
é tarde e a noite já vem!
Fica conosco, Senhor,
somos teus seguidores também!
2. Não sabes então, forasteiro,
aquilo que aconteceu?
Foi preso Jesus nazareno,
redentor que esperou Israel.
os chefes a morte tramaram
do santo profeta de Deus;
o justo foi cruciﬁcado,
a esperança do povo morreu.
3. Três dias enﬁm se passaram,
foi tudo uma doce ilusão;
um susto as mulheres pregaram:
não encontraram seu corpo mais não.
Disseram que ele está vivo,
que disso souberam em visão.
estava o sepulcro vazio,
mas, do mestre ninguém sabe não.
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4.Jesus foi então relembrando:
pro Cristo na glória entrar,
profetas já nham falado,
sofrimentos devia enfrentar.
E pelo caminho afora
ardia-lhes o coração:
falava-lhes das escrituras,
explicando a sua missão.
5. Chegando, aﬁnal, ao des no,
Jesus fez que ia passar,
mas eles demais insis ram:
vem, Senhor, vem conosco ﬁcar!
Sentado com eles à mesa,
deu graças e o pão repar u;
dos dois foi tão grande a surpresa:
Jesus Cristo, o Senhor ressurgiu.
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Permanece conosco
1. A sombra vai se abrindo quando a noite cai.
E vão fugindo tantas luzes
De um dia que jamais há de se acabar
De um dia que há de começar sempre.
Porque sabemos, que uma nova vida,
Aqui nascida, ninguém mais cancelará.
Se tu vais agora, anoitecerá
Se tu vais embora, Senhor, o que será?
Se Tu vais agora, anoitecerá.
Mas se permaneces, a noite não virá.
2. Como o mar se espraia inﬁnitamente,
O vento soprará e abrirá os caminhos escondidos.
Tantos corações hão de ver uma nova luz clara,
Como uma chama que, onde passa, queima.
O teu amor todo mundo invadirá.
3. A humanidade luta, sofre e espera.
É terra seca. E no céu não há nuvens,
Mas a vida não lhe faltará
E a esperança brilhará para sempre.
Con go unidos, oh! fonte de água viva!
Tua presença o deserto acabará.
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Tomé (2ª semana)
1. Con go andei, sorri, chorei
Ouvindo tua voz
Teu seguidor me tornei então
Pelos mares e nos lares
Tua presença é paz, amor e salvação
Mas te tocar precisei
Tu és o Jesus de Nazaré
Essas feridas eu vi, eu sei
Pequena é a minha fé
Veio tua paz para mim
Eu duvidei mas sou só teu
O teu amor nunca vai ter ﬁm
Meu Senhor e meu Deus
2. Teu sorriso, tua ternura
Tuas curas
Lázaro ressuscitado
A acolhida, profecias
Mas tua morte deixou desorientado
3. O ﬂagelo, o calvário
Tua cruz
A lança entrando em teu lado
A coroa de espinhos
A tua dor ﬁcou em mim e não se apaga
4. Mesmo assim, aqui entras
Dá-nos a paz
E o Espírito Santo
Nos envias à missão
Para o amor e a paz pregar em todo canto
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Vós sois meu Pastor óh Senhor (4ª semana)

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 fes m real / ungistesme 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.
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Pelos prados e campinas (4ª semana)

1. Pelos prados e campinas
Verdejantes eu vou
É o Senhor que me leva
A descansar
Junto às fontes de águas puras
Repousantes eu vou
Minhas forças o Senhor vai animar
Tu és, Senhor, o meu pastor
Por isso nada em minha vida faltará (2x)
2. Nos caminhos mais seguros junto Dele eu vou
E pra sempre o Seu nome eu honrarei
Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou
Segurança sempre tenho em Suas mãos
3. Num banquete em Sua casa muito alegre eu vou
Um lugar em Sua mesa me preparou
Ele unge minha fronte E me faz ser feliz
E transborda a minha taça Em Seu amor
4. Bem a frente do inimigo conﬁante eu vou
Tenho sempre o Senhor junto de mim
Seu cajado me protege e eu jamais temerei
Sempre junto do Senhor eu estarei
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Sou rei, sou bom pastor
1. Vou sair pelos prados, buscando ovelhas que estão
sem pastor.
Eu as trarei com carinho de volta, sem fome ou
temor!
Nos meus ombros, ovelhas feridas sem dor poderão
descansar.
Devolverei os seus campos, darei novamente a paz.
Sou Rei! Sou o Bom Pastor!
Vinde ao banquete que vos preparei
e fome jamais tereis!
A quem vamos, ó Senhor ?
Só Tu tens palavras de vida e te dás em refeição
2. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de
mim os terei.
Noutras pastagens seguras pastores ﬁéis chamarei.
Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais
opressão.
Todos serão conduzidos à vida por minhas mãos!
3. Sou a porta segura do aprisco, o rebanho feliz eu
farei.
De todo o mal e injus ça ovelhas eu defenderei.
Mercenários que fogem pra longe, deixando o
rebanho ao léu,
Não terão parte comigo, no Reino que vem do Céu.
4. Se uma ovelha deixar o meu campo e outro
caminho seguir,
Deixo o rebanho seguro e vou procurar a infeliz.
Ao trazê-la haverá alegria e os anjos do céu vão

56

cantar.
Será a festa da volta, o rebanho vai se alegrar.
5. Eu conheço as ovelhas que tenho e todo o
rebanho, minha voz.
Se chamo, então, pelo nome a ovelha virá bem veloz.
Buscarei os cordeiros distantes que em mim terão
força e amor.
Farei somente um rebanho. Eu mesmo serei Pastor.
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Eu sou a videira (5ª semana)
Eu sou a videira Meu Pai é o agricultor
Vós sois os ramos permanecei no meu amor.
1. Para dar muitos frutos Permanecei no meu amor
Para dar amor puro Permanecei no meu amor
Como ramos aos troncos Permanecei em mim
2. Para amar sem medida 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 a 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 o mundo odeia Permanecei no meu amor
Se a dor vos assalta Permanecei no meu amor
Se a morte vos chega Permanecei em mim
6. Quando a estrada é di cil Permanecei no meu
amor
Quando o passo é impossível Permanecei no meu
amor
Quando treme a esperança Permanecei em mim
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O Senhor subiu aos céus (Ascensão)

O Senhor Subiu ao céu, Aleluia, Aleluia (bis)
1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos?
Na sua presença perecem os iníquos!
São como fumaça que desaparece
São cera no fogo que logo derrete!
2. Os justos se alegram diante de Deus
Cantai ao Senhor, vibrai ﬁlhos seus!
Abri o caminho ao grão-cavaleiro
Dançai diante dele, Senhor jus ceiro
3. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz
Em sua morada só ele é quem diz
Quem 'stava sozinho, família encontrou
Quem 'stava oprimido, tua mão libertou!
4. À frente do povo saíste, ó Deus
Os céus gotejaram a terra tremeu
Na sua presença se abala o Sinai
É Deus que avança, que avança e vai!
5. U'a chuva abundante do céu derramaste
E a tua herança exausta saciastes
Fizeste em tua paz viver teu rebanho
E os necessitados veram seu ganho
6. Falou sua Palavra, saem os portadores,
Debandam os reis e fartam-se os pobres!
Imenso é o poder de nosso Senhor
Subindo as alturas, ca vos levou
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7- Bendito tu sejas, Senhor, todo dia,
Tu és quem nos salva, quem nos alivia
És tu nosso Deus, o libertador!
Quem livra morte, só mesmo o Senhor!
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Perseveravam todos unidos (Pentecostes)

Perseveravam todos unidos em oração,
os Doze Apóstolos, com Maria e os irmãos.
Chegado o dia de Pentecostes, veio um tremor
e de repente o Santo Espírito os animou!
1. É outro o vinho que nos anima, entendei todos
nossa alegria.
Joel profeta já predissera: sucederá nos úl mos dias.
E sucedeu nos úl mos dias: fechou-se o tempo,
abriu-se o céu!
Cumpriu-se, então, outra profecia que Deus falou por
Ezequiel:
2. De toda a terra vos rarei, vos tomarei de entre as
nações,
todos unidos conduzirei pra terra santa da promissão!
Na terra santa da promissão com água pura vos
lavarei,
toda a imundície, toda ilusão, de tudo vos puriﬁcarei!
3. E vos darei novo coração e novo espírito em vós
porei,
não mais tereis coração de pedra, um coração de
carne darei!
Um coração de carne darei e o meu espírito em vós
porei:
na minha lei havereis de andar, meu mandamento
ireis pra car!
4. E habitareis uma nova terra, terra que a vossos pais
des nei;
e assim sereis sempre o meu povo e vosso Deus pra
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sempre serei!
E vosso Deus pra sempre serei, da terra os frutos irei
vos dar;
Da vida o pão mul plicarei, jamais a fome vos matará.
5. No dia em que vos puriﬁcar de todas vossas
iniquidades,
vossos desertos serão povoados e habitadas, vossas
cidades!
E habitadas, vossas cidades, os vossos campos
ﬂorescerão;
e a terra seca será jardim, nações, daí glória ao amor
sem ﬁm!
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Senhor vem dar-nos (Pentecostes)
1. Senhor vem dar-nos sabedoria
Que faz ter tudo como Deus quis
E assim faremos da Eucaris a
O grande meio de ser feliz
Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz...
E nós veremos que pão é Jesus!
2. Dá-nos, Senhor, o entendimento
Que tudo ajuda a compreender
Para nós vermos como é alimento
O pão e o vinho que Deus quer ser
3. Senhor, vem dar-nos divina ciência
Que, como o eterno, faz ver sem véus
Tu vês por fora, Deus vê a essência
Pensas que é pão, mas é nosso Deus
4. Dá-nos, Senhor, o Teu conselho
Que nos faz sábios para guiar
Homem, mulher, jovem e velho
Nós guiaremos ao Santo Altar
5. Senhor, vem dar-nos a fortaleza
A santa força do coração
Só quem vencer vai sentar-se à mesa
Para quem luta Deus quer ser pão
6- Dá-nos, Senhor, ﬁlial piedade
A doce forma de amar enﬁm
Para que amemos quem, na verdade
Aqui amou-nos até o ﬁm
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7. Dá-nos, enﬁm, temor sublime
De não ama-los como convém
O Cristo-Hós a, que nos redime
O Pai celeste, que nos quer bem
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Cantar a beleza da vida (Pentecostes)
1. Cantar a beleza da vida
Presente do amor sem igual
Missão do Teu povo escolhido!
Senhor, vem livrar-nos do mal
Vem dar-nos Teu Filho, Senhor
Sustento no pão e no vinho
E a força do Espírito Santo
Unindo Teu povo a caminho
2. Falar do Teu ﬁlho às nações
Vivendo como Ele viveu
Missão do Teu povo escolhido
Senhor, vem cuidar do que é Teu
3. Viver o perdão sem medida
Servir sem jamais condenar
Missão do Teu povo escolhido
Senhor, vem conosco ﬁcar
4. Erguer os que estão humilhados
Doar-se aos pequenos, aos pobres
Missão do Teu povo escolhido
Senhor, nossas forças redobre
5. Buscar a verdade, a jus ça
Nas trevas brilhar como a luz
Missão do Teu povo escolhido
Senhor nossos passos conduz
6. Andar os caminhos do mundo
Plantando Teu Reino de paz
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Missão do Teu povo escolhido
Senhor, nossos passos refaz
7. Fazer deste mundo um só povo
Fraterno, a serviço da vida
Missão do Teu povo escolhido
Senhor, vem nutrir nossa lida
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Final

Pela alegria que reina em toda parte
1. Pela alegria que reina em toda parte,
na natureza, tão cheia de esplendor,
no ar fes vo, nas cores vivas,
eu sinto a tua e minha Páscoa, ó Senhor.
A Páscoa não é só hoje,
a Páscoa é todo dia.
Se eu levar o Cristo em minha vida,
tudo será um eterno "aleluia"! (Bis)
2. Toda beleza, promessa ou esperança,
todo esforço, trabalho e amor,
tudo é Páscoa, tudo é vida,
pois neste dia o Senhor ressuscitou.
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Deus enviou
1. Deus enviou
Seu Filho amado
Para morrer no meu lugar
Na cruz pagou
Por meus pecados
Mas o sepulcro vazio está
Porque Ele vive
Porque Ele vive
Eu posso crer no amanhã
Porque Ele vive, temor não há
Mas eu bem sei, (ah, eu bem sei)
Que o meu futuro
Está nas mãos do meu Jesus
Que vivo está
2. Um dia eu vou, cruzar os rios
E verei então um céu de luz
E verei que lá, em plena glória
Vitorioso, vive e reina
O meu Jesus
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Novo sol brilhou
1. Novo sol brilhou! A vida superou
Sofrimento, dor e morte, tudo enﬁm
Nosso olhar se abriu. Deus mesmo se incumbiu
De tomar-nos pela mão assim
O Deus de amor jamais se descuidou
Em seu vigor Jesus ressuscitou!
2. Estender a mão, abrir o coração
Acolher, compar lhar e perdoar
E fazer o céu cumprir o seu papel
Já na terra tem de vigorar!
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Faço novas todas as coisas
Eis que faço novas todas as coisas
Que faço novas todas as coisas,
que faço novas todas as coisas
1. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do
amor
É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor
2. Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou
A pedra que então me prendia no terceiro dia rolou
3. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em o amor
Lhe dou uma nova esperança, tudo o que era velho
passou
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Ressuscitou
1. Novo dia surgiu e o povo
Que andava nas trevas viu
Uma intensa luz, teu clarão
Tua glória a resplandecer
Novo povo a trilhar um caminho
Aberto por tuas mãos
Obra nova enﬁm já podemos ver
Nova criação
Somos nós este povo
Alcançado por tua luz
Fruto da tua obra na cruz
O Senhor nosso Deus
Que merece o louvor
Todo nosso amor
É o Rei que venceu
Ao cordeiro, a vitória
Ao poder, honra e glória
O Senhor nosso Deus
Que merece o louvor
Todo nosso amor
É o Rei que venceu
Ao cordeiro, a vitória
Ao poder, honra e glória
Ressuscitou!
Ressuscitou!
2. Um só povo, um só corpo
Um só canto pra teu louvor
Tua igreja, tua esposa
Celebra o teu amor
Soberano, majestoso
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Glorioso, vencedor
Todos juntos, povo em festa
Num banquete que não ﬁndará!
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O ressuscitado vive entre nós
O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia!
1. Não temais, irmãos, Eu es ve morto, mas agora
vivo, vivo para sempre
2. Não temais, irmãos, Eu sou o primeiro, úl mo
também; Eu sou o vivente
3. Não temais, irmãos, tenho em mãos as chaves
que da morte foram; hoje são vitória
4. Não temais, irmãos, paz convosco esteja! Vós
sereis felizes, crendo sem ter visto. Amém
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Rainha do céu
Rainha do céu, alegrai-vos,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Porque Aquele que trouxestes
Em vosso ventre,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Ressuscitou como disse,
Ressuscitou como disse,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Rogai a Deus por nós,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Aleluuuia
…. Rainha do céu, alegrai-vos,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Porque Aquele que trouxestes
Em vosso ventre,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Ressuscitou como disse,
Ressuscitou como disse,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Rogai a Deus por nós,
Aleluuuia, aleluuuia, .… aleluuuia!
Aleluuuia
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