Final (Ressuscitou – Com. Shalom)
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.
O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor.
É o Rei que venceu, ao Cordeiro a Vitória, Poder, Honra e Glória.
O Senhor nosso Deus que merece o louvor, todo nosso amor.
É o Rei que venceu, ao Cordeiro a Vitória, Poder, Honra e Glória.
Ressuscitou. Ressuscitou.
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!
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1º - Salmo Responsorial – 104(103)
Enviai o vosso Espírito Senhor, e da terra toda a face renovai.
• Bendize ó minha alma ao Senhor.
Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande.
De majestade e esplendor vos revestis,
e de luz vos envolveis como num manto.
• A terra Vós firmastes em suas bases,
ficará firme pelos séculos sem fim.
Os mares a cobriam como um manto,
e as águas envolviam as montanhas.
• Fazei brotar em meio aos vales as nascentes,
que passam serpeando entre as montanhas.
Às suas margens vêm morar os passarinhos,
entre os ramos eles erguem o seu canto.
• De vossa casa as montanhas irrigais,
com vossos frutos saciais a terra inteira.
Fazeis crescer os verdes pastos para o gado,
e as plantas que são úteis para o homem.
• Quão numerosas ó Senhor são vossas obras,
e que sabedoria em todas elas.
Enchem-se a terra com as vossas criaturas,
bendize ó minha alma ao Senhor.
2º - Salmo Responsorial – 16(15)
Guardai-me ó Deus, porque em Vós me refugio
• Ó Senhor, sois minha herança e minha taça
Meu destino está seguro em vossas mãos
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos
Pois se tenho ao meu lado não vacilo
• Eis porque meu coração está em festa
Minha alma rejubila de alegria,
E até meu corpo no repouso está tranqüilo
Pois não haveis de me deixar entregue a morte
Nem vosso amigo conhecer a corrupção
• Vós me ensinais vosso caminho para a vida
Junto a vós felicidade sem limites
Delícia eterna e alegria ao Vosso lado
Delícia eterna e alegria ao Vosso lado

Comunhão I (Verbum Panis – Min. Amor e Adoração – CD Celebração da Canção Nova)
Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir
O Verbo estava junto a Deus.
Veio no mundo, e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou
todo a si mesmo como pão.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
E aqui, partes o Teu pão em meio a nós, todo aquele que comer
não terá mais fome.
E aqui, vive Tua igreja em torno a Ti, onde se encontrará
a morada eterna.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
Verbum caro factum est, Verbum Panis
Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão
O Verbo estava junto a Deus.
Veio no mundo, rico em misericórdia Deus mandou o filho Seu
Todo a si mesmo como pão.
Comunhão II (É tempo de comunhão – CD Missa Gospel)
Vem ver, é tempo de ouvir e crer. É Deus quem te chama, vem!
É tempo de Comunhão. Ele quer te tocar, irmão!
Pois então abra o coração.
Creia e vai, na fé que te leva ao Pai. É Deus quem te guia, irmão!
É tempo de Comunhão. De Amor e Ressurreição!
Pois Ele é a nossa salvação.
Pois Ele vive aqui conosco em forma de amor.
Venha viver a comunhão. Venha tomar do Vinho e o Pão!
Ele vive aqui agora em nosso coração. Só Deus é a nossa Salvação, na
Comunhão!
Meu Deus é amor! Ele é o meu Senhor!
Comunhão III (Abraço Eterno – Suely Façanha)
Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim
Que a própria morte transforma em vida.
Abraço eterno de Deus em mim
Nem as torrentes das grandes águas,
Conseguirão apagar esse amor
Pois suas chamas são fogo ardente,
Mais do que a morte é tão forte esse amor
De abraço esmagante, de ausência torturante
De noite e luz é feito esse amor
De dor incomparável, consolo inestimável
De vida e cruz é feito esse amor

5º - Salmo Responsorial – Isaias 12
Com alegria bebereis do manancial da salvação (2x)
• Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo
O Senhor é minha força, meu louvor e salvação
Com alegria bebereis no manancial da salvação
• E direis naquele dia “Dai louvores ao Senhor”
Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas
Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime
• Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos
Publicai em toda terra suas grandes maravilhas
Exultai cantando alegres, habitantes de Sião
Porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel
6º - Salmo Responsorial – 19(18)
Senhor tens palavras de vida eterna (2x)
• A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma.
O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes.
• Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.
• É puro o temor do Senhor, imutável para sempre
Os julgamentos do Senhor são corretos, e justos igualmente.
• Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que ouro refinado.
Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos
favos.
7º - Salmo Responsorial – 42(41)
A minh’alma tem sede de Deus (2x)
• A minh’alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo.
Quando terei a alegria de ver a face de Deus.
• Peregrino e feliz caminhando, para a casa de Deus
Entre gritos, louvor e alegria, da multidão jubilosa.
• Enviai vossa luz, vossa verdade; eles serão o meu guia
Que me levem ao Vosso Monte Santo. Até a vossa morada
• Então irei aos altares do Senhor, Deus de minha alegria.
Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu
Deus.

Hino de Louvor (Glória a Deus nas alturas – Comunidade Shalom – CD Ressuscitou)
Glória, glória, glória a Deus nas Alturas!
Glória, glória, glória a Deus e aos homens toda paz, sua paz!
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Onipotente,
Nós Vos louvamos, bendizemos, adoramos.
Vós glorificamos e damos graças por Vossa imensa glória.
- Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós.
- Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Altíssimo Cristo Jesus,
Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai.
Amém, amém, amém, amém! Amém
Aclamação ao Evangelho (Ao ouvir Tua voz – Com. Shalom)
Aleluia! Aleluia! (2x)
Ao ouvir Tua voz, nosso coração se encheu de alegria
E com jubilo sem fim nós cantaremos, a Tua Paz.
Ladainha dos Santos – Folheto
Aspersão (Lava-me – Celina Borges)
Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me
Lava-me nas águas dos rios de Deus, lava-me
Mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me
Mergulha-me nas águas da fonte do amor, mergulha-me
Nas águas que curam, águas que limpam
Águas que saram, águas que purificam
Águas que encharcam, águas que acalmam
Águas que limpam, águas que purificam.
Põe Tua mão no lugar onde dói e cura-me.
Põe Teu amor e de novo constrói, restaura-me.
Põe Teu olhar onde eu tento esconder a minha dor.
Mais uma vez não consigo entender o desamor.
Lava-me, ó Senhor nos Teus rios...
Lava-me,lava-me,lava-me (2x)

Apresentação dos Dons (Venho, Senhor, Oferecer – 1013 Louvemos ao Senhor)
Venho Senhor oferecer, com esse vinho e esse pão
Tudo o que existe em meu ser, tudo o que há em meu coração.
Vejo agora em Teu altar, essa oferta de amor
Quero também Te consagrar, toda a minha vida Senhor
E quando este Pão for levantado, junto com o vinho consagrado
Também as minhas mãos a Ti levantarei,
Entoarei louvores ao meu Rei.
Santo (Peruano)
Santo, Santo, Santo dizem todos os anjos
Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus
Santo, Santo, Santo é quem nos redime
Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está (2x)
Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará (2x)
Não, não, não passará (2x)
Paz (Bom e agradável – Walmir Alencar)
Abra um sorriso, porque o Senhor contigo está
Tudo o que era velho ficou para trás.
Deixa Deus te alcançar e te contagiar
Com a verdadeira paz que o mundo não dá.
Alegra-te e sai do teu lugar, olha quantos irmãos Deus te dá
Prepara o abraço e ao seu encontro vai
Porque bom e agradável será
Se alegrou Senhor ao ver-nos reunidos na paz
Em sua bondade ordenou, que nos amemos cada vez mais

3º - Salmo Responsorial – Êxodo 15,1-6,17-18
Entoou Moisés este canto ao Senhor, Todo povo se uniu em
alegre louvor
• O Senhor glorioso triunfou, cavaleiro e cavalo afogou.
O Senhor é minha força e meu canto. Salvação Ele foi em meu
pranto.
• O Senhor sim, que é forte e guerreiro, e o Seu nome é Senhor
justiceiro.
Lança ao mar comandados e chefes, carros e homens nas ondas
perecem.
• O furor de Tua destra ameaça, o inimigo se arma e fracassa.
No teu monte os introduzirás, e pra sempre, Senhor reinarás.

4º - Salmo Responsorial – 30(29)
Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
• Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes.
E não deixastes rir de mim meus inimigos
Vós tirastes minha alma dos abismos
E me salvastes, quando estava já morrendo.
• Cantai salmos ao Senhor, povo fiel.
Daí-lhes graças e invocai seu santo nome
Pois sua ira dura apenas um momento
Mas sua bondade permanece a vida inteira
Se à tarde vem o pranto visitar-nos
De manhã vem saudar-nos a alegria
• Escutai-me Senhor Deus, tende piedade.
Sede Senhor o meu abrigo protetor
Transformastes o meu pranto em uma festa
Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos.

