Cânticos do Domingo V da Páscoa
2 de maio de 2021 – Ano B

Vamos aclamar o Senhor
Música e letra: Padre José Pedro Martins

Vamos aclamar o Senhor, entre cantos de alegria
Refrão

Vamos aclamar o Senhor, celebrar o nosso Deus

Cantai um cântico novo, cantai a Deus toda a terra, porque Ele fez maravilhas, e deu-nos a Salvação
Fez aliança de amor, em Jesus Cristo Seu Filho, o nosso libertador, a nossa Luz e Caminho

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

Salmo Responsorial 21(22)
Música: Pepe Feu

Eu Vos louvo Senhor, no meio da multidão

Bis - Refrão

Cumprirei os meus votos na presença dos Vossos fiéis, os pobres comerão e ficarão saciados
Louvarão o Senhor os que O procuram, vivam os seus corações para sempre
Lembrem-se do Senhor e a Ele voltem dos confins da terra, adorem-nO todas as famílias das nações
Adorem-nO os que dormem no seio da terra, adorem-nO os que de novo descem ao pó
Por Ele viverei e a minha descendência O servirá, falarão do Senhor às gerações futuras
Contarão a sua justiça ao povo que vai nascer, todas estas coisas fez o Senhor

Aclamação do Evangelho III D
Música: Pepe Feu

Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor
Aleluia, Aleluia, aclamemos o Senhor
Diz o Senhor: “Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós; quando alguém permanece em Mim dá muito fruto.”

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
Refrão

Hossana, Hossana, Hossana no céu

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

Permanecei em Mim
Música: Ney Brasil

Permanecei em Mim …….. é Teu pedido Senhor
Bis - Refrão

E Eu ficarei em vós …….. é Tua promessa de amor

Minha vida, em Tua vida, Teu desejo é transformar
Meu sorriso, em Teu sorriso, meu olhar, em Teu olhar
Para que sejamos um, como a árvore e o ramo
Unifica em Teu amor, todas as coisas, tudo o que eu amo

O teu rosto Mãe
Letra e Música: Padre Rocha Monteiro

O teu rosto Mãe ...... dá-me esperança, o teu rosto Mãe ...... é de uma Santa
Ainda que o espaço nos separe, ainda que a vida se acabe

És Mãe, sempre Mãe, és Mãe, minha Mãe

Bis - Refrão

O teu rosto Mãe ...... é harmonia, o teu rosto Mãe ...... dá-me alegria
Ainda que eu de ti me afaste, ainda que o perigo me persiga

Vem ó Senhor
Música: “I’m on my way” - espiritual negro
Letra: Zé Norte, Guida Cruz e Pepe Feu

Ando à procura, de Ti Senhor, pelos caminhos, vazios da vida
Bis - Refrão

À noite escura, dos sem amor, vem ó Senhor, dar luz e vida

Deus amou tanto seu povo e o mundo que criou
Que lhe deu seu próprio Filho, foi morto Ressuscitou
Dando a vida pelos homens, por eles morreu na Cruz
Mas ficou seu grande amor ...... abriu caminhos de luz

