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Entrada 

O Senhor ressuscitou 

Vencendo a morte na Cruz 

Nossa esperança está n’Ele 

Ele é o nosso Salvador 

 

Atrás ficou o temor 

A dúvida e a pouca fé 

Tornemos realidade 

Um novo reino de amor 

 

Somos testemunhas da Ressurreição 

Ele está aqui 

Está presente, é vida e é verdade 

Somos testemunhas da Ressurreição 

Ele está aqui 

Seu espírito envia-nos a amar. 

 

Ofertório 

Senhor 
Venho hoje aqui deixar 
Em oração entregar 
Tudo aquilo que passou 
 
Senhor 
São os dias que vivi 
Sorrisos que recebi  
O amor que encontrei 
 
Senhor 
A minha vida é assim 
Aqui a deixo para Ti 
É tua. Queres aceitar? 
Senhor meu Deus 
Senhor meu Deus 

 

 

 

Comunhão 

Tomo este pão e este vinho 

Em memória do meu Salvador 

Tomo este pão e este vinho 

São o Corpo e Sangue do Senhor 

 

Bebendo o teu Sangue neste Cálice 

Bebo o Sangue da Nova Aliança 

Tu que o derramaste pelos homens 

Para remissão e esperança 

 

Tomando o pão que é o teu Corpo 

Comungo a Igreja transcendente 

Faz Teu Corpo eterna à minha alma 

Pela Fé me salva para sempre 

 

Final 

A alegria está no coração 

De quem já conhece Jesus 

A verdadeira paz só tem aquele 

Que já conhece Jesus 

 

O sentimento mais precioso 

Que vem do Nosso Senhor 

É o amor que só tem quem já conhece Jesus 

 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. 

 

O sentimento mais precioso 

Que vem do Nosso Senhor 

É o amor que só tem quem já conhece Jesus. 

 

Posso pisar um exército 

E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. 

Posso pisar um exército 

E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. 

 

Ele é a rocha da minha salvação 

Com Ele não há mais condenação 

Posso pisar um exército 

E saltar as muralhas, aleluia, aleluia. 

 

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia 

 

O sentimento mais precioso 

Que vem do Nosso Senhor 

É o amor que só tem quem já conhece Jesus. 


