TEMPO PASCAL – 202 1
01) ENTRADA: DEUS ENVIOU

1- Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar.
Na cruz pagou, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está,
porque Ele vive.
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei,
Que o meu futuro. Está nas mãos, do meu Jesus que vivo está!
2- Um dia eu vou cruzar os rios e verei então, um céu de luz.
E verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus.
02) ENTRADA: CRISTO VENCEU! ALELUIA!

Cristo venceu! Aleluia! Ressuscitou! Aleluia!
O Pai lhe deu: Glória e Poder. Eis nosso canto, aleluia!
1- Este é o dia em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou
as trevas. Nós fomos salvos para sempre.
2- Suave aurora veio anunciando, que nova era foi inaugurada. Nós
fomos salvos para sempre.
3- No coração de todos nós renasce a esperança de um novo
tempo. Nós fomos salvos para sempre.
03) ATO PENITENCIAL: COMO A OVELHA PERDIDA

Deus dominador. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem
e os anjos se levantam pra cantar também.
06) GLÓRIA: GLÓRIA! GLÓRIA! GLÓRIA, ALELUIA!

Glória! Glória! Glória! Aleluia! (2x)
Glória! Glória! Glória a Deus nos altos céus.
Paz na terra a todos nós!
1- Deus e Pai nós vos louvamos!
Adoramos, bendizemos!
Damos glória ao vosso nome!
Vossos dons agradecemos!

Glória a Deus!
Glória a Deus!
Glória a Deus!

Senhor nosso Jesus Cristo!
Unigênito do Pai!
Vós de Deus Cordeiro Santo!
Nossas culpas perdoai!

Hosana Hei!
Hosana Ha!
Hosana Hei!

2- Vós que estais junto do Pai!
Como nosso intercessor!
Acolhei nossos pedidos!
Atendei nosso clamor!

Aleluia!
Aleluia!
Aleluia!

Vós somente sois o Santo!
O Altíssimo Senhor!
Com o Espírito Divino!
De Deus Pai no resplendor!

Glória a Deus!
Hosana Ha!
Aleluia!

1- Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida. Eu te suplico
perdão, oh Bom Pastor!

07) ACLAMAÇÃO: COMO SÃO BELOS OS PÉS DO MENSAGEIRO

Kyrie Eleison! Kyrie Eleison! Kyrie Eleison!

1- Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor!

2- Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao Teu lado.
Lembra-te de mim, pecador por Tua cruz!
Christe Eleison! Christe Eleison! Christe Eleison!
3- Como a pecadora caída, derramo aos Teus pés minha vida.
Vê as lagrimas do meu coração e salva-me!
Kyrie Eleison! Kyrie Eleison! Kyrie Eleison!
04) ATO PENITENCIAL: KYRIE ELEISON

1- Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos.
Kyrie Eleison! Eleison! Eleison! (2x)
2- Oh Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados.
Christe Eleison! Eleison! Eleison! (2x)
3- Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos
perdoa. Kyrie Eleison! Eleison! Eleison! (2x)
05) GLÓRIA: GLÓRIA AO NOSSO DEUS

1- Quando a Igreja se levanta, para exaltar o nome do Senhor
Jesus. O céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor
Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem e os
anjos se levantam pra cantar também.
Amém! Glória ao nosso Deus!
Santo é o nosso Deus! Aleluia! (2x)
2- Nos louvores Deus habita, vamos provar desta presença
do Senhor. Sinta que em nosso meio está Jesus, o nosso

Ele vive, Ele reina! Ele é Deus e Senhor! (2x)
2- O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está, Ele
está! Bem junto a nós Seu corpo santo a nos tocar.
E vivo eu sei, Ele está!
08) ACLAMAÇÃO: O SENHOR RESSURGIU

O Senhor ressurgiu! Aleluia! Aleluia!
É o Cordeiro Pascal! Aleluia! Aleluia!
Imolado por nós! Aleluia! Aleluia!
É o Cristo Senhor! Ele vive e venceu! Aleluia!
09) OFERTÓRIO: QUEM SE PROPÕE

1- Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir.
Pode contar com a mão de Deus, que sustenta os seus
e sabe cumprir.
Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o sol nos deu.
Nos esperava quando amanheceu. Só nos pediu amor.
Santo é o Senhor! Vem e oferece mesmo o Filho seu,
pra nos dizer que nunca se esqueceu, de nos doar seu amor.
2- Quem se fechar esquecendo o irmão, lhe negando o pão
e assim persistir. Vai se entender com a mão de Deus,
que sustenta os seus e sabe cumprir.
3- Quem se fizer contra essa opressão, que destrói o irmão
e assim resistir. Vai revelar qual a mão de Deus, que sustenta
os seus e sabe cumprir.

10) OFERTÓRIO: QUANDO O TRIGO AMADURECE

1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor,
quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor.
Damos graças pela vida derramada neste chão,
pois, és Tu, ó Deus da vida, quem dá vida a criação! (2x)
2. Os presentes da natureza, o amor do coração.
O teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão.
Abençoa nossa vida, o trabalho redentor,
as colheitas repartidas, para celebrar o amor. (2x)
11) SANTO: EU CELEBRAREI

Eu celebrarei cantando ao Senhor e só nele me alegrarei. (2x)
Eu o louvo e adoro porque tens triunfado. (2x)
Santo é o Senhor! Rei do Universo! (3x) Porque Santo És!

fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem
pregador que tinha tanto amor.
3- Em plena rua, naquele chão naquele poço e em casa de Simão.
Naquela relva, no entardecer o mundo viu nascer, a paz de uma
esperança. Seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser
criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou
e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que tinha
tanto amor.
4- Um certo dia ao tribunal alguém levou o jovem Galileu. Ninguém
sabia qual foi o mal e o crime que Ele fez, quais foram seus
pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de
alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de
ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus,
que tinha tanto amor.

12) SANTO: SANTO, SANTO, SANTO, SENHOR DEUS DO UNIVERSO

5- Vitorioso, Ressuscitou! Após três dias à vida Ele voltou.
Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois Ele é o Filho
Eterno. Mas Ele vive em cada lar e onde se encontrar um coração
fraterno. Proclamamos que Jesus de Nazaré: Glorioso
e Triunfante, Deus Conosco está! Ele é o Cristo, é a razão
da nossa Fé e um dia voltará!

1- Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória!

16) AÇÃO DE GRAÇAS: GRATIDÃO

Hosana nas alturas! (3x) Porque Santo És!
Bendito é! Bendito o que vem! (3x) Porque Santo És!

Hosana nas alturas! Hosana! (2x)
2- Bendito aquele que vem em nome do Senhor! (2x)
13) COMUNHÃO: AO PARTIR DO PÃO

1- Quem podia imaginar que aquela cruz. Era só o começo,
de uma história de amor. Comentavam com grande dor,
tudo o que se passou. E jamais esperavam reencontrar
o Senhor.
Aconteceu, sem mesmo esperar. Ele apareceu, em meio aos
discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz,
abrasava os seus corações e diziam: “Senhor fica conosco
é tarde e o dia declina. Quase sem esperança, partimos
sem direção. Mas ao redor da mesa, se abriram
os nossos olhos, Te reconhecemos ao partir do pão!”.
2- Já não chores Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo!
Ele ressuscitou!
14) COMUNHÃO: EU SOU O PÃO DA VIDA, O PÃO DO CÉU

1- Eu encontrei um amor perfeito. Um tesouro escondido diante
desse altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar.
Te adorarei com todo meu ser. Quando estou mais perto de Ti,
Fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração.
Majestade estou aqui para Te render meu amor, minha gratidão

2- A quem irei se Tua voz é vida. Tua presença é tão clara e tão
forte como o Sol. Sou feliz porque sei que vivo estás, tudo que
me resta é Te amar.
3- Levantarei minhas mãos. Minha adoração irá tocar o céu.
Forte cantarei, Te adorarei Pão da Vida...
17) ENVIO: RESSUSCITOU (Comunidade Shalom)

1- Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa
luz, teu clarão, Tua Glória a resplandecer.
Novo povo a trilhar um caminho aberto por Tuas mãos.
Obra nova enfim, já podemos ver, nova criação.
Somos nós este povo alcançado por tua luz,
fruto da tua obra na cruz!

1- Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o
Salvador! Eu sou o Cristo, o Filho do Deus Vivo, Me dei por vós só
por amor!

O Senhor, nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor.
É o Rei que venceu! Ao Cordeiro a vitória,
poder, honra e glória! (2x)

Este é meu corpo, tomai e comei.
Este é meu sangue, tomai e bebei!
Revesti-vos de minha força, estejais em mim.
Eis que estou convosco até o fim!

Ressuscitou! Ressuscitou!

2- Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados,
deixei lá na cruz. Vos livrei da morte tomei vossa dor.
Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor!
15) AÇÃO DE GRAÇAS: UM JOVEM GALILEU

1- Um certo dia, a beira mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém
podia imaginar que alguém pudesse amar, do jeito que ele amava.
Seu jeito simples de conversar tocava o coração
de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se
espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que
tinha tanto amor.
2- Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu.
Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar, histórias tão
bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia
o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua

.

2- Um só povo, um só corpo, um só canto pra Teu louvor.
Tua Igreja, tua esposa celebra o Teu amor.
Soberano! Majestoso! Glorioso! Vencedor!
Todos juntos! Povo em festa! Num banquete que não findará!
18) ENVIO: EIS QUE FAÇO NOVA TODAS AS COISAS

Eis que faço nova todas as coisas. (3x)
1- É vida que brota da vida é fruto que cresce do amor. É vida que
vence a morte. É vida que vem do Senhor. (2x)
2- Deixei o sepulcro vazio, a morte não me segurou. A pedra que
então me prendia no terceiro dia rolou. (2x)
3- Eu hoje me dou vida nova, renovo em Ti o amor. Me dou uma
nova esperança, tudo o que era velho passou. (2x)
19) CONSAGRAÇÃO: CRISTO VIVE, CRISTO REINA
Cristo vive! Cristo reina! Cristo, Cristo Impera! (2x)

