Ano C - 5º Domingo da Páscoa
E NTRA DA

O F E R TÓ R I O

Vinde, louvai o Senhor!

Recebe Senhor os nossos dons

Pe. Alfredo Juvandes

P. Assis

Vinde, louvai o Senhor!
Vinde, cantai seu amor!
Vinde, aclamai o seu nome:
Cristo Jesus, salvador. (2x)

Recebe, Senhor, os nossos dons.
Eles se tornem fonte de vida, eles se tornem fonte d’amor.
Eles se tornem fonte de vida, eles se tornem fonte d’amor.

Vinde à festa da vida que Cristo nos dá.
Festa de paz, alegria, amor e perdão.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.
Vinde à ceia de Cristo, do vinho e do pão.
Vinde escutar a palavra, a voz do Senhor.
E todos unidos à volta do altar,
Louvemos o Senhor.

Nas Tuas mãos venho entregar, o meu viver, minha
vontade.
Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor.
Às Tuas mãos venho trazer, o meu amor e meus irmãos.
Serei sinal, Senhor! Serei sinal, Senhor!
Junto de Ti, quero deixar minha pobreza e liberdade
Espero em Ti Senhor, Espero em Ti Senhor.

Santo
A C L A M A Ç Ã O A O E VA NG E L HO

Jesus é Senhor

GEN

Kairoi

Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam a Vossa Glória

Jesus é, Jesus é Senhor
Jesus é, Jesus é Senhor
Jesus é, Jesus é Senhor

Hossana, Hossana,
Hossana no alto dos céus (2x)

Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia
Aleluia, Aleluia

Bendito o que vem em nome, em nome do Senhor.
Hossana…

Vamos deixar nascer a paz
Vítor Pereira

Vamos deixar nascer a paz,
Vamos deixar brilhar a luz,
Vamos deixar viver o amor
e a paz de Jesus.
E a paz de Jesus.
E a paz de Jesus.

COMUNHÃ O

AÇÃO DE GRAÇAS

Tomo este pão

Nossa Senhora do Sim

Pe. José Luís Coelho

J. A. Traquina / M. Clemente

Tomo este pão e este vinho,
Em memória do meu Salvador
Tomo este pão e este vinho,
São o Corpo e Sangue do Senhor

Nossa Senhora do Sim,
maravilha: Virgem Mãe!
Cuida, Maria, de mim
e que eu diga sim também.

Dentro do caminho do Teu Reino
É o Pão que me torna capaz
De fazer da minha juventude
Liberdade, Amor, Justiça e Paz.

Chamou o anjo de Deus:
Maria, não tenhas medo.
Serás mãe do Filho Eterno
eis revelado o segredo!

Bebendo o Teu sangue neste cálice
Bebo o sangue da Nova Aliança
O que derramaste pelos Homens
Para remissão e esperança

Ao céu nada é vedado
para a salvação do mundo;
e onde a mente não vai
chega o coração profundo.

Tomando o pão que é o Teu corpo
Comungo a Igreja transcendente
Faz Teu corpo eterna minha alma
Pela fé me salva para sempre

Maria era o povo eleito
cheio de uma antiga esperança;
por isso ao querer de Deus
respondeu na con ança.

Levarei comigo a tua luz
Irei pelo mundo anunciar
Que por nós morreste numa cruz
Mas pudeste a morte derrotar

Eis a Serva do Senhor!
Foi a resposta que deu.
Cumpriu-se então a promessa
e o Evangelho nasceu.
FI NA L

Eu louvarei
Pe. José Weber

Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei,
eu louvarei o meu Senhor. (bis)
Ao Pai que seu amor nos dá: vou cantar, vou cantar.
Ao Espírito que habita em nós: vou cantar, vou cantar.
Eu vou cantar com alegria a Jesus Ressuscitado. (bis)
E todo o mundo se salvará, e todo o mundo se salvará,
e todo o mundo se salvará, pois Jesus ressuscitou.

