Ano C - 5º Domingo da Páscoa
E NTRA DA

O F E R TÓ R I O

Vinde, louvai o Senhor!

Um coração para amar

Pe. Alfredo Juvandes

Pe. Zezinho, SCJ

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

Um coração para amar, pra perdoar e sentir
Para chorar e sorrir, ao me criares tu me destes.
Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater
Ansioso por entender as coisas que tu dissestes.

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.

Eis o que eu venho te dar
Eis o que eu ponho no altar
Toma, Senhor, que ele é teu
Meu coração não é meu (2x)

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.

Quero que o meu coração seja tão cheio de paz
Que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor
Quero que a minha oração possa me amadurecer
Leve-me a compreender as consequências do amor.

A C L A M A Ç Ã O A O E VA NG E L HO

Santo

Jesus é Senhor
Kairoi

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

GEN

Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam a Vossa Glória
Hossana, Hossana,
Hossana no alto dos céus (2x)
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

Como o Pai me amou

Nossa Senhora do Sim

Kairoi

J. A. Traquina / M. Clemente

Como o Pai Me amou,
Eu vos tenho amado
Permanecei no meu amor,
Permanecei no meu amor.

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

Se guardarem minhas palavras
e se amarem como irmãos
Partilhareis com alegria
o dom da fraternidade

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

Se zerem o que vos mando
E se amarem de verdade
Frutos dareis em abundância
Meu amor manifestar-se-á.

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

Não verão amor tão grande
como aquele que vos dei
Por vós darei a minha vida,
amai-vos como eu vos amei.

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

Sede rmes no caminho
Seguindo sempre a verdade,
Partilhareis meu pleno gozo
De amar como o Pai me amou

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.

