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01. POR ENTRE ACLAMAÇÕES  -  Salette Ferreira 
    G                                            C                G   D/F#   Em          C        Am                  D 

1. Por entre aclamações / o Senhor ressuscitou, / o Senhor ressurgiu / ao toque da trombeta. (2x) 

       G                              C               Am                   D              G 

Adoremos a Deus, / louvores, / por entre aclamações, ele virá! (2X) 

2. Por entre aclamações / o Senhor se elevou,  / o Senhor subiu / ao toque da trombeta. (2x) 

3. Por entre aclamações / o Espírito se derramou / o Senhor renova a face da Terra. (2x) 

4. Por entre aclamações / o Senhor retornará, / o  Senhor virá ao toque da trombeta. / Com os anjos, com os 

santos, / com a Virgem Mãe de Deus , / renderemos louvores Àquele que venceu. 

 

02. VENHO, SENHOR, OFERECER - José Eugênio Rodolfo 
Em                             D  Em                                 Bm  C                                        Em 

Venho, Senhor, oferecer / com esse vinho e esse pão, / tudo o que existe em meu ser, 

Am                   B                     Em   Em                            D   Em                            Bm 

      tudo o que há em meu coração. / Vejo agora em teu altar,   /    essa oferta de Amor. 

Am                                      Em  C           B7                    Em    B7 

     Quero também te consagrar /   toda a minha vida, Senhor! 

      E                B/D#             C#m  C#  F#m                A                   B 

E quando este Pão for levantado / e     junto com o Vinho consagrado. 

         E                        E7         A               Am      Em            Am    B7         Em 

Também as minhas mãos / a Ti levantarei... / entoarei louvores ao meu Rei! 

 

03. O SENHOR SUBIU AO CÉU, ALELUIA, ALELUIA!  Reginaldo Veloso 
Bm          Em               Bm       F#          Bm 

//: O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia! :\\ 

       Bm          Em                     Bm                       F#m                        Bm     

1. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? / na sua presença parecem os iníquos! 

                    F#m            G    Bm                      F#m                     Bm 

São como fumaça que desaparece, / são cera no fogo, que logo derrete!  

 

2. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus! Abri o caminho ao grão-cavaleiro, 

dançai diante dele, Senhor justiceiro.  

3. Dos órfãos é Pai, das viúvas juiz, em sua morada só ele é quem diz: Quem estava sozinho, família encontrou, 

quem estava oprimido, tua mão libertou!  

4. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu: na sua presença se abala o Sinai, é Deus 

que avança, que avança e vai!  

5. Uma chuva abundante do céu derramaste e a tua herança exausta saciaste; fizeste em tua paz viver teu rebanho 

e os necessitados tiveram seu ganho.  

6. Falou sua Palavra, saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres! Imenso é o poder de nosso 

Senhor, subindo às alturas, cativos levou.  

7. Bendito Tu sejas, Senhor, todo dia, Tu és quem nos salva, quem nos alivia; és tu nosso Deus, o libertador! 

Quem livra da morte, só mesmo o Senhor!  
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