
                                                                                                                

                                                                                                                                                    
                                Cantai Aleluias 

                                                                                             Letra e Música: Padre L. Ribeiro 

 
Cantai Aleluias não haja mais dor, ornai-vos de festa vesti alegria  
Porque hoje é o dia em que vence o Amor, irmãos alegremo-nos, Aleluia 
   
Aleluia, Aleluia, este é o dia em que vence o amor 
                                                                                                                                              Refrão 

Aleluia, Aleluia, irmãos alegremo-nos, Aleluia, irmãos alegremo-nos, Aleluia 
 
Que venham os povos não falte ninguém, e tragam com eles flores e luz   
Não faltem canções para a festa do Amor, irmãos alegremo-nos, Aleluia 
 
 

                     Senhor tende piedade II B 
                                                                       Música: “Godspell” 

Senhor tende piedade de nós – Senhor tende piedade de nós 
Cristo tende piedade de nós – Cristo, tende piedade de nós 
Senhor tende piedade de nós – 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 
 

 
                                                              Salmo Responsorial 117 (118) 

                          Música: Pepe Feu 

 
Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos       Bis - Refrão 
 
 
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a Sua misericórdia 
Diga a Casa de Israel é eterna a Sua misericórdia 
 
A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica 
Não morrerei mas hei-de viver, para anunciar as obras do Senhor   
 
A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular 
Tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos              
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                                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 ! 
 
 

                            Bebei deste cálice 
                                                                                                                                                                       Música: Original da Beira Baixa 

                                                                           Letra: Padre Alberto Neto 

 
Bebei deste Cálice, comei deste Pão 
                                                                        Bis - Refrão 

Que vos quero dar, a Ressurreição 
 
 
Quem deste Cálice provar, e quem deste Pão comer, pode conhecer a morte, mas nunca pode morrer 
 
 
 

                      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 
                                           
                               

                         Cordeiro de Deus III 
                                                                         Música: Pepe Feu 

A paz de Cristo, está no meio de nós 
A paz de Cristo, está no meio de nós 
 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz 
 
  
                                                                Eu desejei ardentemente 
                                                                                                                                                                              Música e letra: Elia Fleta 
 

Eu desejei ardentemente, comer esta Páscoa convosco 
Fazer-Me Pão, fazer-Me Vinho …….. ser companheiro de caminho ……..  e, mais que tudo, vosso amigo 
                                  
Tomai e comei, este é o Meu Corpo  
Tomai e bebei, este é o Meu Sangue                                   Bis - Refrão 
Que por vós se entrega  …… que por vós se entrega                                      (Final)    …… que por vós se entrega 
 
Eu desejei ardentemente, viver trabalhando pelo Reino 
Ser defensor, dos meus irmãos …….. de cada homem desprezado …….. dos que semeiam, com trabalho 



                       Aleluia II A 
                                                              Música – Israelita vencedora do Festival da Eurovisão em 1979                      

                                                                                         Letra: Pepe Feu 

Aleluia, eu acredito, Aleluia, na Ressurreição    
Jesus Cristo que morreu na Cruz, pela nossa salvação 
Ressuscitou, venceu a morte Aleluia! 
   
Aleluia, fez-se luz, Aleluia, a esperança surgiu 
Aleluia, a noite acabou, o sol vai nascer enfim, Aleluia  
 
                   

                            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  
 
Todos nós Senhor feitos corpo de Jesus, somos a certeza da vitória do amor 
Levamos em nós a Tua força e testemunho, aos que esperam proclamar 
 


