
                                                                                                                

																                                                              
          
                                                                            Eu louvarei 
 
 
Eu louvarei eu louvarei, eu louvarei eu louvarei 
                                                                                          Bis - Refrão 
Eu louvarei o meu Senhor  
  
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  
Eu vou cantar com alegria, a Jesus ressuscitado 
    
E todo o mundo se salvará, e todo o mundo se salvará  
E todo o mundo se salvará, pois Jesus ressuscitou 
 
                                                                            
                                                                   Senhor tende piedade I 
                                                                                                                                                                  Música: “Kumbaya” adaptação Padre Alberto Neto 
 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós 
Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, Cristo tende piedade, de nós 
Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, Senhor tende piedade, de nós  
 

                                    
                  Glória a Deus 

                                                                                      Música: Meyia 
 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 
                                                                                                                             Refrão 
Glória, Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens da paz 

 
 
Nós Te louvamos e Te bendizemos, nós Te adoramos e glorificamos    
Todos nós hoje Te damos graças, por Tua imensa e eterna Glória 
 
Só Tu És Santo só Tu És o Senhor, só Tu o Altíssimo Jesus Cristo 
Com o Espírito Santo na Glória de Deus, Amen, Amen Amen 
 

 
 
                                  Aclamação do Evangelho II AR 
 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
Cristo nossa Páscoa, foi imolado; celebremos à mesa do Senhor ! 
 
 

       Cânticos do Domingo de Páscoa da Ressurreição 
 
                                 12 de abril de 2020 

      

 
 



                                                                       Hino de confiança 
 
                                                                                                                                                                                                                Letra: Padre Alberto Neto   
                                                                                                                                                                     Música: Adaptação Pepe Feu de original espanhol  
Eu espero no Senhor, qual sentinela a manhã  
Pois confiar só no homem, torna a nossa esperança vã    
Qual sentinela da noite, espera a paz de um novo dia     
Assim teu povo Senhor, aguarda a tua Alegria     
   
Pois quem semeia na dor, dizem que colhe a cantar  
Dai-nos Senhor, a graça de procurar                                   Bis 
De procurar a Justiça, de procurar a Verdade                    
De caminhar no Amor, e de fugir da maldade 
 
 
 

                       Santo I 
 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo 
 
Cheios estão os céus e a terra da Tua glória Hossana 
 
Hossana, Hossana, Hossana no céu         
Hossana, Hossana, Hossana no céu          Refrão 
 
Bendito o que vem em nome do Senhor 
 
Hossana no céu Hossana 
  
                                                                       A paz vai correndo 
 
 
A paz vai correndo como um rio, vai correndo de mão para mão   
Vai correndo pró deserto, libertando o meu irmão     
  
A luz vai correndo como um rio, vai correndo de mão para mão 
Vai correndo pró deserto, libertando o meu irmão 
 
O amor vai correndo como um rio, vai correndo de mão para mão 
Vai correndo pró deserto, libertando o meu irmão 
   
 
 

                              Cordeiro de Deus I 
                                  Música: “Plaisir d’Amour”, Jean-Paul Martini, 1784 

 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós ...... pecadores  
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós ...... pecadores  
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz ...... dai-nos a paz. 
                                                                         
 
  



                  É o meu Corpo 
 

                                           Letra: original de Padre Alberto Neto 
                                                                                                                                              Música: Adaptação Pepe Feu de original francês 
 
 
É o meu Corpo tomai e comei, é o meu Sangue tomai e bebei        
                                                                                                                 Refrão 
Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor, ó Senhor faz-nos viver no Teu amor     
  
          
Se beberdes deste cálice e comerdes deste pão, o Senhor vos há-de dar o dom da Ressurreição 
 
Do altar vamos partir ao encontro dos irmãos, levando a Graça de Deus em nossas mãos 
 
 
 
                                                                             Vaso Novo 
 
 
 
Graças quero dar-te por me amares, graças quero dar-te, eu a Ti Senhor 
  
Hoje sou feliz, porque te conheci, graças por me amares a mim também  
 
 
Eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos de oleiro             
                                                                                                                      Refrão 
Toma a minha vida, fá-la de novo, eu quero ser um Vaso Novo             
 
 
Te conheci e te amei, te pedi perdão e escutaste-me 
 
Se te ofendi, perdoa-me Senhor, pois te amo e nunca te esquecerei 
 
 
 
 

                            Glória Glória Aleluia 
 

                  Letra: Padre Alberto Neto                                                  
Música: tradicional norte americana 

 
Glória, Glória Aleluia, Glória, Glória Aleluia 
                                                                                  Refrão 
Glória, Glória Aleluia, louvores a Ti Senhor 
 
 
Unidos no amor de Jesus Cristo Salvador, fomos despertados pela palavra do Senhor 
 
Ela se fez em nós a luz que aclara os caminhos, e nos faz proclamar 
 


