
                                                                                                               

                                                                                                                                                    
                                                                       
                                                                       Ressurreição 
                                                                                                                                                                      Letra: Margarida Castel-Branco 
 

Abri  vossos ouvidos, vinde escutai, homens adormecidos, vinde e olhai ...... acreditai     
          
Cristo Senhor Filho de Deus      
            Bis - Refrão  

Venceu a morte subiu aos céus     
     
Vossas crenças esquecidas reavivai, de almas fortalecidas, vinde  cantai ...... anunciai 
 
Almas que andais perdidas, vinde voltai, erguei as vossas vidas, Ressuscitai ...... Ressuscitai 
 
                              
                                                                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  
 

                              Aclamação do Evangelho II I 
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
Aleluia, Aleluia, Aleluia ………. Aleluia, Aleluia 
 
Diz o Senhor: “Ide e ensinai todos os povos e Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos.” 

 
 

                           Fica connosco 
 
Fica connosco, Senhor, desce a noite, fica connosco e teremos a Paz      
     
Fica connosco, sê nossa Luz, a noite não mais descerá     
                                                                                            Refrão 

Fica connosco, sê nossa Luz, nos caminhos do mundo, Senhor    
       
Levar-Te-emos aos nossos irmãos, levar-Te-emos ao longo da estrada        
                                                                        

                   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 
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                                                               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 
 
 
    

                     Não fiqueis tristes                                  
                                                                 Letra e Música: Padre José Pedro Martins 

 
Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei        
                                                                                                     Refrão 

Não fiqueis tristes, Eu vou partir, Eu vou partir, mas voltarei        
  
Vou preparar-vos um lugar, não fiqueis tristes tende fé    
Vou enviar-vos o Espírito, que vos dará toda a verdade  
        
Sereis as Minhas testemunhas, para que todos Me conheçam 
Anunciai a Boa Nova, Vou para o Pai que Me enviou 

 
 

              Virgem Mãe 
 
      
Vim aqui, ó virgem Mãe, sem saber o que dizer     
Eu olhava a Tua imagem, não a conseguia ver               
           
 
Sentei-me e assim fiquei, em silêncio a pensar 
 
Senti, descer oh Mãe, sobre mim o Teu olhar            Bis 
 
Foi então que eu comecei, com alegria a rezar 

 
 

 
                                                                             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 
 


