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RECORDAÇÃO DA VIDA 
 

Hipótese:  
“No que se refere à música litúrgica, estamos vivendo um período de intensa criatividade, mas, de grande confusão”. 
(Frei Turra – Vozes da Igreja – Aparecida-SP – 2007 – 10 anos) 

 

O que é Liturgia? 
Liturgia é uma palavra de origem grega que quer dizer serviço público do povo, ação em favor do povo. Liturgia 

é um processo dinâmico-criativo que leva as pessoas (assembléia) a um encontro comum, na fé, para reverenciar, 
louvar e prestar culto a um Deus. 

Bem vindos, bem vindas ao 1º Encontro para Cantores e Instrumentistas de nossa 

Arquidiocese, promovido pela nossa, recém-criada, Pastoral da Música Arquidiocesana. 

Não nos esqueçamos que há diferença entre o real, o possível e o ideal. Não chegamos 

ao ideal, mas já conquistamos o possível. Quem vier, de onde vier, venha com vontade 

de crescer em comunidade, em mutirão, porque JUNTOS SOMOS MAIS!!! Uma boa 

SEMANA SANTA para todas as Equipes de Canto de nossas Paróquias. 
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O centro da Liturgia Cristã é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É somente no Mistério da vida de 
Jesus que tornamos presente o mistério da nossa vida. Celebrar a vida na Liturgia significa todo serviço, trabalho, ação, 
ofício de homens e mulheres acerca de tudo o que os rodeia, em nome do Pai, no dia-a-dia.  

 

Na liturgia manifestamos nossa experiência do passado (MEMORIAL), do presente (VIDA/SER) e do futuro 
(TRANSCENDÊNCIA). Toda a vida é uma grande festa (CELEBRAÇÃO), caracterizada por momentos fortes de alegria e 
também de tristezas. O que caracteriza a festa é a gratuidade, o encontro, a vontade de estar juntos, de dialogar, de 
festejar, de cantar, de dançar, de abraçar, de beijar, etc. 

Tudo isso porque o tempo para nós cristãos é para ser santificado e, ao mesmo tempo, é a duração na qual o 
homem e a mulher podem se manifestar. 

 

 A santidade acontece quando entramos em contato com Deus. Se o tempo é “momento” para santificar-se, Deus age 
no tempo. Isso quer dizer que o tempo, para nós não é kronológico, mas kairótico – um tempo oportuno para a 
salvação. Tempo para encontrar-se com Deus. 
 

 O tempo é um “momento” precioso, algo qualificado porque cada dia é um momento revelador do projeto divino e , 
da mesma forma, cada dia é oportunidade para que eu possa crescer neste projeto. 

 
A Bíblia, de Gn 1, 1 até Ap 22, 20 demonstra o interesse de Deus pela vida e pelas atividades humanas, com destaque 

especial de sua ação na história. A história é o local onde Deus se revela... e isso é temporal. 

 
O tempo é sempre o HOJE DE DEUS. Dizia São Francisco Xavier: “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 

um novo começo, qualquer um pode começar AGORA e fazer um novo fim.” 
O ontem é memória de um tempo no qual Deus agiu a nosso favor, o homem é o momento oportuno (kairótico) 

para que Deus possa agir, o amanhã é o ponto de chegada, o momento do encontro escatológico, quando o tempo não 
mais existir, ‘quando ele ressuscitar os mortos, tornando nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso’. 
(Anáfora eucarística III).O tempo celebrativo ou Ano Litúrgico nos ajuda a entender que a Liturgia é celebrada no 
tempo: Tempo Cósmico (estações da lua, solstícios, dia e noite...), Tempo Biológico (ritos de passagem: nascimento, 
puberdade, casamento, morte) e Tempo História (fatos que se sucedem, eterno retorno, memoriais). Para cada Tempo 
Litúrgico há sinais e rituais próprios. Os Tempos fortes, na Liturgia, são vividos em 3 momentos distintos: Preparação, 
Celebração e Continuação da Celebração por um certo período. 

 
 

Liturgia: CORAÇÃO (Centro) da vida cristã... 
 

Sístole: PULSA DEUS – Coloca Deus dentro da vida... 

Diástole: EXPANDE – Expandir Deus para o mundo... 

A Páscoa de Cristo se atualiza pelo bem que fazemos e pela celebração que 
fazemos. É natural (ou, deveria ser) do cristão fazer o bem, ser bom. As celebrações 
são um impulso para que cada um se torne cristão. 

Há diferença entre ser cristão do ser ‘religioso’. O cristão assume a identidade 
de Jesus. O religioso assume algumas práticas religiosas; é capaz, por exemplo, de 
rezar quatro terços por dia, porém, não é capaz de fazer um gesto de caridade 

(fariseu).Quanto mais cristão eu me torno, mais santificado fica o tempo. 
 

 

A importância e função do Canto e da Música na vida da Igreja e na Liturgia 
Cantar na missa ou cantar a missa? 

 

Nossa Igreja, bem como as Igrejas Cristãs, não consideram mais a música como “enfeite”, algo como que 
complementar à Liturgia, mas sim, como uma parte integrante. O que faz a música ser “sacra” – ou melhor, “LITÚRGICA” 
– não é um determinado estilo musical, nem mesmo o simples fato de despertar sentimentos “religiosos”. A música será 
tanto mais litúrgica, quanto mais intimamente ligada à ação litúrgica. 
 Não só a relação da música com a liturgia é que mudou, mas também a própria identidade da liturgia. 

Toda celebração litúrgica é considerada memória da morte-ressurreição de Jesus no Espírito. É considerada ato 
eclesial, comunitário, no qual os ministérios estão a serviço da participação do povo sacerdotal e profético. É 
considerada ação simbólico-sacramental capaz de nos transformar e expressando a transformação que vai ocorrendo 
dentro da realidade cotidiana, dentro da história atual, pela atuação do Espírito do Senhor. 

A música, sendo parte integrante da liturgia, é chamada, portanto, a assumir e expressar esse caráter pascal, 
eclesial, sacramental e profético. 

A prática mostra que grande parte da participação da assembleia ou congregação na ação litúrgica, é assegurada 
pela música. Esta facilita a compreensão e acolhida da Palavra de Deus, atinge mais profundamente nossa pessoa na sua 
totalidade, expressa com mais força a nossa fé, cria maior união entre irmãos e irmãs. 
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Assim, naquelas Igrejas, onde por um motivo ou outro, houve um enfraquecimento ou descuido na formação 

musical, percebendo-se as lacunas deixadas. Todos sentem a urgência desta formação litúrgico-musical, não só dos 
ministros de música (cantores, instrumentistas, compositores...) mas também de todo o povo celebrante. 

Conforme a orientação do Concílio Vaticano II, a música apropriada à Liturgia é aquela que está mais 
intimamente integrada à ação litúrgica e ao momento ritual ao qual ela se destina (cf. SC 112). 

A música é a ‘alma’ da liturgia. Daí, o cuidado para a escolha de um repertório bíblico-litúrgico que expresse o 
verdadeiro sentido da liturgia que é celebração do mistério pascal de Cristo. 

 

A CRIAÇÃO DE UM REPERTÓRIO BÍBLICO-LITÚRGICO PRESSUPÕE O 
CUMPRIMENTO DE ALGUNS CRITÉRIOS BÁSICOS, A SABER: 

 Os textos dos cantos sejam tirados da Sagrada Escritura ou inspirados nela e nas fontes litúrgicas (cf. SC 
121); 

 O texto seja poético(evitando explicitações desnecessárias, moralismos, chavões...); 
 Não falte a dimensão comunitária, dialogal, orante... nos textos e nas melodias; As melodias sejam 

acessíveis à grande maioria da assembleia, porém, belas e inspiradas; sejam evitados melodias e textos 
adaptados de canções populares, trilhas sonoras de filmes e novelas...; 

 Sejam levados em conta o tipo de celebração, o momento ritual em que o canto será executado (cf. SC 
112) e as características da assembleia; o tempo do ano litúrgico e suas festas (cf. SC 107); o jeito da 
cultura do povo do lugar (cf. SC 38-40). 

 
 

 

MINISTÉRIO LITÚRGICO-MUSICAL 
 

Os compositores (letristas e Músicos): conheçam profundamente a função ministerial de cada canto na ação litúrgica e 
traduzam numa linguagem poética, mística, orante e performativa... os textos e melodias destinados a cada momento da 
celebração litúrgica. Os compositores, imbuídos do espírito cristão, compreendam que foram chamados para cultivar a 
música litúrgica e para aumentar-lhe o patrimônio. Que as suas composições se apresentem com as características da 
verdadeira música litúrgica, e possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem aos pequenos e 
favoreçam uma ativa participação de toda a assembleia dos fieis. Os textos destinados ao canto sacro devem estar de 
acordo com a doutrina católica e inspirar-se sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. 

(cf. Sacrosanctum Concilium – 121); 
 
Os instrumentistas: utilizem seus instrumentos musicais para sustentar e nunca se sobrepor ao canto dos fiéis. O 
instrumento usado na celebração seja tocado sempre de forma adequada ao momento celebrativo e à natureza da 
assembleia, NUNCA ABAFANDO A SUA VOZ, A DO CORAL, OU EQUIPE DE CANTOS. Os instrumentistas podem ser de 
grande utilidade na liturgia, quer acompanhando o canto, quer sem ele, à medida que prestam serviço à Palavra 
cantada, ao rito e à comunidade em oração. Assim como a voz, o instrumento musical, como prolongamento da ação 
humana, não pode ser classificado como sacro ou profano. O uso de determinados instrumentos na liturgia vai 
depender do contexto no qual se insere a comunidade celebrante: se um instrumento segue integra-se na liturgia, 
ajudando-a a exprimindo-a melhor, especialmente pelo acompanhamento do canto, a comunidade poderá naturalmente 
fazer uso dele. Vale lembrar que os documentos da Igreja abriram também espaço para uma enculturação dos 
instrumentos na liturgia, deve levar-se em conta o gênero, a tradição e cultura de cada povo. Além de serem usados 
para acompanhar o canto, os instrumentos musicais podem ser executados sozinhos nalguns momentos da celebração 
ou em cantos que permitam a execução de prelúdio, interlúdio ou poslúdio. Exemplos: antes da celebração, para criar 
um clima de recolhimento; durante a procissão das oferendas; após a comunhão; no final da celebração; entre uma 
estrofe e outra de um canto etc. Uma ressalva: o recurso de “fundo musical” em momentos como a proclamação das 
leituras e durante a oração eucarística será sempre inoportuno. Poderia, no entanto, ser recomendado, com a finalidade 
de sustentar a afinação e preencher possíveis vazios, desde que feito com sensibilidade e discrição. 

(cf. Estudos da CNBB – 79 – A música litúrgica no Brasil, nº 263 -269); 
 
AINDA SOBRE OS INSTRUMENTOS: 
Tenha-se em grande apreço, na Igreja Latina, o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e cujo som é capaz de trazer às 
cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus e as realidades supremas. No culto 
divino podem ser utilizados outros instrumentos, segundo o parecer e o consentimento da autoridade territorial competente, 

Mas, é preciso que seja “boa música” e que seja bem executada, tanto aquelas 

partes próprias e inalienáveis de toda a assembleia litúrgica, quanto as partes 

que podem ser assumidas por solistas, ou equipe de canto. 
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conforme o estabelecido nos arts. 22§ 2, 37 e 40, contando que esses instrumentos sejam adequados ao uso sacro, ou possam a ele se 
adaptar, condigam com a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. 

(cf. Sacrosanctum Concilium – 120); 
 
Os animadores; sustentem o canto da assembleia sem jamais lançar mão desta função para dar “SHOW”, ou seja: 
chamar a atenção sobre si próprio; 
 
Os salmistas:  
À primeira leitura segue-se o Salmo Responsorial, que é parte integrante da Liturgia da Palavra, constituindo-se em 
grande importância litúrgica e pastoral, por favorecer a meditação da Palavra de Deus. O Salmo Responsorial 
corresponda a cada leitura e normalmente seja tomado do LECIONÁRIO. De preferência, o Salmo Responsorial será 
cantado AO MENOS NO QUE SE REFERE AO REFRÃO DO POVO. Assim, o salmista ou cantor do salmo, do ambão ou 
outro lugar adequado, profere os versículos do salmo, enquanto toda assembleia escuta sentada, geralmente 
participando pelo refrão, a não ser que o salmo seja proferido de modo contínuo, isto é, sem refrão. Mas para que o 
povo possa mais facilmente recitar o refrão salmódico, foram escolhidos alguns textos de refrões e de salmos para os 
diversos tempos do ano e para as várias categorias de Santos, que poderão ser empregados em lugar do texto 
correspondente à leitura, sempre que o salmo for cantado. Se o salmo não puder ser cantado, seja recitado do modo 
mais apto para favorecer a meditação da Palavra de Deus. Em lugar do salmo proposto no lecionário pode-se cantar 
também em responsório Gradual Romano ou um Salmo Responsorial ou aleluiático do Gradual Simples, como se 
encontram nesses livros . 

(cf. Instrução Geral do Missal Romano – 7ª edição – revisada e atualizada em 2016 – EDIÇÕES CNBB); 

 
As equipes de canto ou corais: Desempenhem sua função sem jamais monopolizar o canto durante toda a celebração. 

 

Estruturação Litúrgico-Musical 

Quando Cantar? 
 Ritos Iniciais  

 Liturgia da Palavra 
 Liturgia Eucarística 
 Ritos Finais (do envio em missão) 

 

Cantos que são o rito (constituem um rito): 
 

1. RITOS INICIAIS: 
Sinal da cruz 
Saudação 
Kyrie (Senhor, tende piedade de nós) 
Glória 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA: 
Salmo 
Sequência 
Credo 

Respostas das Preces 
 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA: 
Prece Eucarística 
Pai Nosso 
 
4. RITOS FINAIS: 
Bênção Final 
Despedida 
 

5. ACOMPANHAM UM RITO  
(cantos móveis) 
Abertura 
Aspersão 
Aclamação ao Evangelho 
Apresentação das Oferendas 
Cordeiro 
Comunhão 

 

CANTANDO A SEMANA SANTA 
 

A Semana Santa é o período mais próximo da Páscoa do Senhor. É uma semana de intensas 
celebrações e espiritualidade. É fundamental lembrar que a Vigília Pascal constitui o núcleo central 
de toda a Semana Santa. Vale ainda lembrar que o Tempo da Quaresma só termina na manhã de 
Quinta-feira Santa, quando é celebrada a Missa do Crisma.  A Semana Santa começa com o Domingo 
de Ramos e da Paixão do Senhor e termina na tarde do Domingo da Ressurreição. É um período 
curto, porém denso. Na vespertina da quinta-feira santa dá-se início ao Tríduo Pascal com a Missa 
da Ceia do Senhor. Na Sexta-feira Santa a Igreja celebra o Mistério da Morte de Jesus. Neste dia não 
há celebração eucarística. No Sábado Santo, celebramos a permanência do Senhor no Sepulcro. 
Neste dia apenas é permitido a Liturgia das Horas.  A Igreja está em luto. Na noite de sábado 
celebra-se a Vigília Pascal. Ela é o ponto máximo de todo o Ano Litúrgico. É a mãe de todas as 
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vigílias. Nesta noite celebramos não somente a Páscoa do Senhor, mas também a páscoa dos 
cristãos. Fundamentalmente, celebramos a vida renovada em Cristo Ressuscitado. Os diversos ritos 
desta celebração fazem a vida divina penetrar na vida da comunidade celebrante.  

 

CANTAR O DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO 
Neste dia temos a Procissão de Ramos. Aconselha-se que durante a procissão, o povo e 
cantores cantem os cantos propostos pelo Missal Romano. Escolher cantos apropriados para 
este dia é de suma importância, pois será através dos cantos que experimentaremos o sabor 
indiscutível do Mistério que celebramos. Canta-se a alegria da entrada do Messias em 
Jerusalém. Mas também canta o Mistério da sua Paixão.  
 
 
Quanto aos instrumentos vale a mesma orientação para toda a Quaresma: suavidade.  
 

 
SUGESTÃO DE REPERTÓRIO 
 

CANTO DE ABERTURA I 
Tu és o Rei dos reis!/ O Deus do céu deu-Te Reino, Força e 
Glória, e entregou em Tuas mãos a nossa história, Tu és 
Rei, e o amor é Tua lei! 
 

1. Sou o primeiro e o derradeiro,/ fui ungido pelo amor! Vós sois 
Meu povo; Eu, Vosso Rei/ e Senhor Redentor!      
 

2. Vos levarei ás grandes fontes,/ dor e fome não tereis!/  
Vós sois Meu povo; Eu, Vosso Rei:/ Junto a Mim vivereis! 
 
 

CANTO DE ABERTURA II 
Hosana ao Filho de Davi! Hosana ao Filho de Davi! 

 

1. Bendito o que vem em nome do Senhor! 
2. Rei de Israel, hosana nas alturas! 

 
 

CANTO DE PROCISSÃO I 
Hosana hei, hosana ha, 
hosana hei, hosana hei, Hosana ha! 

 

Ele é o santo é o filho de Maria, ele é o Deus de Israel, ele é o 
filho de Davi. Santo é o seu nome é o Senhor Deus do universo. 
Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 

 

Vamos a ele com as flores dos trigais, com os ramos de oliveira, 
com alegria e muita paz. Santo é o seu nome é o Senhor Deus 
do universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 

 

Ele é o Cristo, é o unificador, é hosana nas alturas, é hosana no 
amor. Santo é o seu nome é o Senhor Deus do universo. Glória 
a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 

 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO I 
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!  
Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus! 
(Ramos) Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; 
pelo que o Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro 
nome. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO II 
Salve, ó Cristo obediente! / Salve, amor onipotente, / Que te 
entregou à cruz / E te recebeu na luz! 

O Cristo obedeceu até a morte, / Humilhou-se e obedeceu o 
bom Jesus, / Humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, / 
Humilhou-se e obedeceu até a cruz. 

 
 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS I 
Sê bendito, Senhor, para sempre pelos frutos das nossas jornadas! Repartidos 
na mesa do reino, anunciam a paz almejada! 
 

Senhor da vida! Tu és a nossa salvação! Ao prepararmos a tua mesa, em 
ti buscamos ressurreição! 
 

Sê bendito, Senhor, para sempre pelos mares, os rios e as fontes! Nos 
recordam a tua justiça, que nos leva a um novo horizonte! 
 

Sê bendito, Senhor, para sempre pelas bênçãos qual chuva torrente! Tu 
fecundas o chão desta vida que abriga uma nova semente! 
 
 

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS II 
A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó 
Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e 
amor. 
 

Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do 
altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, 
transformar! 
 

A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura é só saber, reunir, partilhar. 

 

COMUNHÃO 
“Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 
plenamente”. 
 

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor; reconstrói a tua 
vida em comunhão com teu irmão: onde está o teu irmão, eu estou 
presente nele. 
 

“Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males” (Mc 7, 37); Hoje és 
minha presença junto a todo sofredor: onde está o teu irmão, eu estou 
sofrendo nele. 
 

“Entreguei a minha vida pela salvação de todos” (Jo 10, 18); reconstrói, 
protege a vida de indefesos e inocentes: onde morre o teu irmão, eu 
estou morrendo nele. 
 



ARQUIDIOCESE DE UBERABA – PASTORAL DA MÚSICA ARQUIDIOCESANA 

       CANTANDO A SEMANA SANTA   l 6 
 
“Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido” (Lc 19, 10); busca, 
salva e reconduze a quem perdeu toda esperança: onde salvas teu 

irmão, tu me estás salvando nele. 
 

 

TRÍDUO PASCAL 
"A Instrução Geral sobre o Missal Romano – IGMR, à partir do nº 98: “Como o Cristo realizou a obra da redenção 
humana e da perfeita glorificação de Deus principalmente pelo seu mistério pascal, quando morrendo, destruiu a nossa 
morte e ressuscitando renovou a vida, o sagrado Tríduo Pascal da Paixão e Ressurreição do Senhor resplandece como o 
ápice de todo o ano litúrgico. Portanto, a solenidade da Páscoa goza no ano litúrgico a mesma culminância do domingo 
em relação à semana”.  
 
O Tríduo Pascal tem seu início na Missa vespertina da Quinta-Feira Santa, com a memória da última Ceia de Jesus. A 
Sexta-Feira da Paixão, o Sábado da Sepultura e o Domingo da Ressurreição são chamados por santo Agostinho de tríduo 
do “crucificado, sepultado e ressuscitado”, culminando com a Vigília Pascal, na noite santa em que o Senhor ressuscitou. 
Considerada pelo mesmo santo como a “mãe de todas as vigílias”, é a Celebração Maior do Ano Litúrgico. O tríduo se 
encerra com as Vésperas do Domingo da Ressurreição. 
 
• É vivamente recomendada a participação do povo: gestos corporais, símbolos e imagens, sobretudo o canto, devido à 
solenidade desses dias e porque os textos bíblicos e litúrgicos, densos e profundos, adquirem maior força quando são 
cantados.  
 
• A Quinta-Feira Santa tem como centro o Lava-pés e a Ceia, que o Senhor instituiu naquela noite em que foi entregue... 
Por isso canta-se solenemente o Glória. Pode-se dar destaque à procissão dos dons, sobretudo o pão e o vinho, 
escolhidos por Jesus para sua doação; a coleta, sinal de solidariedade, é em favor dos necessitados. A Missa termina com 
o translado do Santíssimo ao lugar da reserva, com o “Tão sublime Sacramento”.  
 
• A Sexta-Feira Santa é centralizada na cruz, quando a comunidade proclama a paixão do Senhor, rezando pela 
humanidade toda. É o dia do silêncio, do jejum, da sobriedade, manifestado na Celebração: início, sem canto, o que 
seria bom também na Comunhão.  
 
• O Sábado Santo, segundo uma feliz afirmação de Irmã Penha Carpanedo, é o dia de “viver a ausência do Amado”, 
portanto, de silêncio, meditação e permanência da Igreja junto ao sepulcro, à espera da Ressurreição do Senhor.  
 
• A Vigília Pascal abre o terceiro dia do Tríduo, sendo uma celebração repleta de símbolos: o fogo do início; o círio 
pascal aceso no fogo novo, sinal do Senhor ressuscitado; a solene procissão até o local da celebração, com a aclamação 
“A luz de Cristo”; a proclamação jubilosa da feliz noite, no Exultet; a rica liturgia da Palavra, percorrendo a história da 
salvação; a celebração do Batismo, com a renovação das promessas batismais; e a solene Eucaristia, que como nenhuma 
outra, faz a memória da Páscoa de Jesus, carregada de sonoros aleluias, cantos festivos e alegres aclamações.  
 
• O Domingo da Ressurreição prolonga a festa pascal ao longo do dia, cantando a vida que se renova no amor e na 
justiça de Deus.  
 
O Tempo Pascal ou “cinquentena pascal”, são sete semanas de festa, com a duração de cinquenta dias, incluindo a 
Ascensão do Senhor e Pentecostes, último dia da Páscoa: o Espírito Santo é o grande dom do Ressuscitado. Os domingos 
deste tempo sejam celebrados com alegria e exultação, como se fossem um só dia festivo, “um grande domingo”, 
segundo santo Atanásio. É tempo de júbilo, manifestado na cor branca, nas flores e luzes, no Círio aceso, nos 
instrumentos e nos cantos: dê-se mais realce ao Glória que ao Ato Penitencial; o Aleluia seja o canto vibrante ao 
Senhor ressuscitado, vivo e glorioso. Valorize-se o rito da aspersão. Boas opções de cantos para este tempo estão no 
Hinário Litúrgico da CNBB, bem como no livro Cantos e Orações. Antônio Alcalde bem expressa como deve ser nosso 
canto pascal: “Sendo a Páscoa a festa das festas... ocorre fazer com que a liturgia, em seu todo, soe e ressoe como uma 
grande obra sinfônica: a sinfonia da nova criação em Cristo, com todos os seus instrumentos afinados e vibrantes”.  
 

Irmã Míria T. Kolling  
 

CANTAR A CEIA DO SENHOR – QUINTA-FEIRA SANTA (LAVA-PÉS) 
Na Quinta-feira Santa a Igreja celebra o Mandamento Novo do Amor simbolizado pelo lava-
pés. Também são celebradas a instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial. Os cantos 
agora se revestem da suavidade do Amor. Porém deve-se cuidar para que os cantos e os 
instrumentos musicais não extrapolem. Convém lembrar que é na Vigília Pascal que o canto de 
Aleluia e Glória é entoado com toda vibração e entusiasmo. No final da celebração temos a 
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transladação do Santíssimo Sacramento. Terminada a oração após a comunhão, começa a procissão de transladação do 
Santíssimo. Enquanto isto acontece, os fiéis entoam cantos eucarísticos, e quando a procissão chegar ao local onde 
ficará guardado o Santíssimo, encerra-se com o canto do Tão sublime Sacramento. Temos o costume de realizar a vigília 
eucarística enquanto o Santíssimo estiver guardado. Cuide-se para que seja feita com sobriedade, mesmo nos cantos.  
 

SUGESTÃO DE REPERTÓRIO 
 

CANTO DE ABERTURA 1 
Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Que é nossa salvação, nossa vida. Nossa 
esperança de ressurreição e pelo qual fomos salvos e 
libertos. 
 

1- Esta é a noite da Ceia Pascal. A Ceia em que o nosso 
Cordeiro se imolou. 
 

2- Esta é a noite da Ceia do amor. A Ceia em que Jesus por nós 
se entregou. 
 

3- Esta é a Ceia da nova aliança. Aliança confirmada no Sangue 
do Senhor. 
 
CANTO DE ABERTURA 2 
Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor/ Que hoje 
resplandece com o novo mandamento do amor. 
 

1- Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa ao Pai se 
entregou/Na ceia que hoje acontece o povo oferece a Deus o 
seu louvor. 
 

2- Comer e beber pão e vinho, Sinais de carinho, anúncio de 
amor/ Na luta de cada jornada, a cruz é pesada. Salvai-nos, 
Senhor. 
 

3- Viver, partilhar cada dia a dor, a alegria, nos faz celebrar/ A 
Páscoa de Cristo, de novo, na vida do povo, pra ressuscitar. 
 
ATO PENITENCIAL E HINO DE LOUVOR À ESCOLHA 
 
SALMO RESPONSORIAL 
O cálice por nós abençoado/ É a nossa comunhão com o 
sangue de Jesus. 
 

1- Que poderei retribuir ao Senhor Deus/ Por tudo aquilo que fez 
em meu favor/Elevo o cálice da minha salvação/ Invocando o 
nome santo do Senhor. 
 

2- É sentida por demais pelo Senhor/ A morte de seus santos, 
seus amigos/Eis que sou o vosso servo, ó Senhor/ Vós me 
quebrastes os grilhões da escravidão. 
 

3- Por isso oferto um sacrifício de louvor/ Invocando o santo 
nome do Senhor/ Vou cumprir minha promessa ao Senhor/ Na 
presença de seu povo reunido. 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos 
outros assim como eu vos amei/ Disse o Senhor/ Que vos 
ameis uns aos outros assim como eu vos amei/ Disse o 
Senhor. 
 
LAVA PÉS 1 
Jesus erguendo-se da ceia/ Jarro e bacia tomou/ Lavou os pés 
dos discípulos/Este exemplo nos deixou/ Aos pés de Pedro 

inclinou-se/ Ó Mestre, não, por quem és? Não terás parte 
comigo/ Se não lavar os teus pés. (bis) 
 
És o Senhor, tu és o Mestre/ Os meus pés não lavarás/ O que 
ora faço não sabes/Mas depois compreenderás/ Se eu vosso 
Mestre e Senhor/ Vossos pés hoje lavei/ Lavai os pés uns dos 
outros/ Eis a lição que vos dei. (bis) 
 

Eis como irão reconhecer-vos/ Como discípulos meus/ Se vos 
amais uns aos outros/ Disse Jesus para os seus/ Dou-vos novo 
mandamento/ Deixo ao partir nova lei/ Que vos ameis uns aos 
outros/ Assim como eu vos amei. (bis) 
 
LAVA PÉS 2 
O Senhor me chamou/ E me ungiu, me enviou/ Levarás a 
boa nova/ Vossos pés vou lavar/ Vou ser pão e levar-vos a 
cruz como prova. 
 

1- Vim da parte de Deus anunciar-vos/ Novo tempo mais pleno 
de vida/Vim curar, reerguer, renovar/ Libertar toda gente 
oprimida. 
 

2- Dentre vós que não haja senhores/ Que o maior lave os pés 
dos irmãos/Que o mais sábio se instrua co’os simples/ E que 
todos se dêem sempre as mãos. 
 

3- Não vos chamo de servos, amigos/ Confiei-vos o amor de 
meu Pai/ Cultivai a semente, daí fruto/ Toda a face da terra 
mudai. 
 

4- Sede fortes, brilhai como luz/ Frente ao ódio mantende o 
vigor/ Perdoai, persisti, sem ceder/ Demonstrai o que tenho a 
propor. 
 

5- Não vos peço impossíveis façanhas/ Nem conquistas, nem 
feitos dos reis/Simplesmente façais como eu fiz/ Sem cessar 
como amei vos ameis. 
 
OFERTAS 1 
Onde Reina o amor, fraterno amor. 
Onde reina o amor Deus aí está 
 
OFERTAS 2 
Onde o amor e a caridade, Deus aí está! 
 

1- Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, 
pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nós temamos, mas 
amemos. E, sinceros, uns aos outros, nos queiramos. 
 

2- Todos juntos, num só corpo congregados: pela mente não 
sejamos separados! Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, 
mas esteja em nosso meio Cristo Deus! 
 

3- Junto um dia, com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, 
Cristo Deus: gáudio puro, que é imenso e que ainda vem, pelos 
séculos dos séculos. Amém. 
 
OFERTAS 3 
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Sabes, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este 
pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. 
 

Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, 
buscando a união. 
 

Sabemos que é difícil, os bens compartilhar, mas com a Tua 
graça, Senhor podemos dar. 
 
OFERTAS 4 
A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó 
Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e 
amor. 
 

Ô, ô, ô, recebe, Senhor! Ô, ô, recebe, Senhor! 
 

Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos 
diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa 
dor vem, Senhor, transformar! 

 

A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua 
bondade vem com fartura é só saber, reunir, partilhar. 
 
COMUNHÃO  
1- Eu quis comer esta ceia, pois vou morrer já chegou minha hora. 
 

Comei, tomai, é meu corpo e meu sangue que dou. Vivei no 
amor! Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. 
 

2- Comei o pão: é meu corpo imolado por vós, perdão para todo 
pecado. 
 

3- E vai nascer do meu sangue a esperança, o amor, a paz: uma nova 
aliança. 
 

4- Eu vou partir; deixo o meu testamento: vivei no amor, eis o meu 
mandamento. 
 

5- Irei ao Pai: sinto a vossa tristeza; porém no céu vos preparo outra 
mesa. 

 

6- De Deus virá o Espírito Santo que vou mandar pra enxugar vosso 
pranto. 
 
7- Eu vou, mas vós me vereis novamente; estais em mim e eu em vós 
estou presente. 
 

8- Crerá em mim e estará na verdade, quem vir cristãos, na perfeita 
unidade. 
 
TRANSLADAÇÃO DO SANTÍSSIMO 
Durante a procissão de transladação: 
Vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço 
deste mundo foi o sangue redentor, recebido de Maria, que nos 
deu o Salvador. 

 

Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu, ensinou sua 
doutrina, com os homens conviveu, no final de sua vida, um 
presente ele nos deu. 

 

Observando a Lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite. 
Despedida. Numa ceia: refeição. Deu-se aos doze em alimento, 
pelas suas próprias mãos. 
 

A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão No seu sangue 
e no seu corpo para a nossa salvação. O milagre nós não vemos, 
basta a fé no coração. 
 
Durante a reposição do Santíssimo: 
Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo 
testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento 
os sentidos completar. 
 

Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador, e ao Espírito 
exaltemos, na trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos 
a alegria do louvor. Amém! 

 

CANTAR A PAIXÃO DO SENHOR – SEXTA-FEIRA SANTA 
 A celebração desdobra-se em três partes: proclamação da Paixão do Senhor, preces universais, 
adoração à Cruz e comunhão. Os cantos devem corresponder ao espírito da liturgia deste dia. É 
um canto de pranto, de perda, canto de dor e tristeza. Mas é também um canto de confiança, a 
confiança do Servo Sofredor, que se entrega por todos nós, sem reservas. Nesta confiança, o 
canto deve nos inspirar a nos abandonar com Cristo nas mãos do Pai, para que se realize, assim 
como em Cristo, a sua vontade. Mas é também um canto de vitória, pois “Cristo, por nós, se fez 
obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou...” (cf. Fl 2,8-9).  Os cantos 
devem ajudar a deixarmos nos envolver pelo dinamismo da liturgia da Paixão do Senhor, na 
atitude de quem dá a vida por seus amigos.  Não convém, neste dia, utilizar muitos 
instrumentos musicais, como é de costume. Pode-se, porém, usar um instrumento sóbrio, 
apenas para dar sustentação ao canto. Mas lembre-se, de forma bem discreta.  

 

SUGESTÃO DE REPERTÓRIO 
 

1. Salmo Responsorial 30/31 - Opção I 

Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. 
 

1- Senhor eu ponho em vós minha esperança/ Que eu não fique 
envergonhado eternamente/ Em vossas mãos Senhor, entrego o meu espírito/ 
Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. 
 

2- Tornei-me o opróbrio do inimigo/ O desprezo e zombaria dos vizinhos/ 
E objeto de pavor para os amigos/ Fogem de mim os que me vêem pela 
rua. 
 
3- A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio/ E afirmo que só vós sois 
o meu Deus/ Eu entrego em vossas mão o meu destino/ Libertai-me do 
inimigo e do opressor! 
 

http://www.srch-results.com/lm/dir_rxt.asp?k=mist
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4- Mostrai serena a vossa face ao vosso servo/ E salvai-me pela vossa 
compaixão/ Fortalecei os corações, tende coragem/ Todos vós que ao 
Senhor vos confiais!    
 

2. Salmo Responsorial 30/31 – Opção II  

Eu me entrego, Senhor em tuas mãos/ 
E espero pela tua salvação (bis). 

 
1- Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo, não tenha eu de que me 
envergonhar. Por tua justiça me salva, e teu ouvido ouça meu 
grito: “Vem logo libertar!”. 
 
2- Sê para mim um rochedo firme e forte, uma muralha que 
sempre me proteja; por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, 
vem desatar-me, és minha fortaleza. 
 
3- Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Senhor Deus, és 
tu quem me vai salvar; tu não suportas quem serve a falsos 
deuses, somente em ti, ó Senhor, vou confiar! 
 
4- De minha parte, Senhor, em ti confio, tu és meu Deus, meu 
destino, em tuas mãos! Vem libertar-me de quantos me 
perseguem, por teu amor, faz brilhar tua salvação! 
 

3. Aclamação ao Evangelho 

Salve, ó Cristo, obediente! Salve amor onipotente, que te 
entregou à cruz e te recebeu na luz! 

 
1- O Cristo obedeceu até a morte, 
humilhou-se obedeceu o bom Jesus,  
humilhou-se e obedeceu, sereno e forte, 
humilhou-se obedeceu até a cruz. 

 
 

4. Adoração da Cruz – Lamentos do Senhor 

1- Povo meu que te fiz eu? Dize: em que te contristei/ Por que à 
morte me entregaste? Em que foi que eu te faltei?  
 
Deus santo/ Deus forte/ Deus imortal/ 
Tende piedade de nós. 

 
2- Eu te fiz sair do Egito/ Com maná te alimentei/ Preparei-te bela 
terra/ Tu a cruz para o teu Rei. 
 
3- Bela vinha eu te plantara/ Tu plantaste a lança em mim/ Água doce 
eu te dava/ Foste amargo até o fim. 
 
4- Flagelei por ti o Egito/ Primogênitos matei/ Tu, porém, me flagelaste/ 
Entregaste o próprio Rei! 
 
5- Eu te abri o Mar Vermelho,/ tu em abristes o coração./ A Pilatos em 
levaste,/ eu levei-te pela mão. 
 
6- Só na Cruz tu me exaltaste,/ quando em tudo te exaltei./ Que mais 
podia eu ter feito?/ Em que foi que te faltei? 
 

5. Adoração da Cruz – Opção II 

Vitória, tu reinarás! Ó Cruz, tu nos salvarás! 
 

1- Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer; serei crucificado, mas 
ressuscitarei! 
 
2- Vocês não são do mundo, do mundo os escolhi! Se o mundo os 
odeia, primeiro odiou a mim! 
 
3- Vocês vão ter no mundo tristezas e aflições. Mas eu venci o mundo, 
coragem, e vencerão! 
 
4- Se o grão, que cai por terra, não morre, fica só... Se morre, germina e 
cresce, seu fruto será maior! 
 
5- Pois era necessário um só sofrer por todos. E, assim, os separados 
formarem um só povo. 
 
6- Escutem meu mandamento, reparem como os amei! Por todos eu dei 
a vida, se amem, assim, vocês! 
 
7- Se alguém quer ser meu servo, me siga e, então, verá. Esteja onde 
eu estiver, meu Pai o honrará. 
 

6. Adoração da Cruz – Opção III 

1- Bendita e louvada seja, a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírio, 
morreu por nosso amor. 
 
2- Os céus canta a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na 
terra louvores à Santa Cruz. 
 
3- Sustenta gloriosamente nos braços ao bom Jesus; sinal de esperança e 
vida o lenho da Santa cruz. 
 
4- Humildes e confiantes levemos a nossa cruz, seguindo o sublime exemplo 
de Nosso Senhor Jesus. 
 
5- Ao povo, aqui reunido, daí graça, perdão e luz! Salvai-nos, ó Deus 
clemente, em nome da Santa Cruz! 

 
 

7. Comunhão – I 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. 
 
1- Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado. 
 
2- Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito: Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos tenho amado. 
 
3- Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei: 
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado. 
 
4- Permanecei no meu amor e segui meu mandamento: Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos tenho amado. 
 
5- E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim: Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado. 
 
6- Nisto todos saberão, que vós sois os meus discípulos: Amai-vos 
uns aos outros como Eu vos tenho amado. 
 

8. Comunhão – II 
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“Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida 

plenamente”. 
 
1. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor; 
reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão: onde está o 
teu irmão, eu estou presente nele. 
 
2. “Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males”; hoje és 
minha presença junto a todo sofredor: onde está o teu irmão, eu 
estou sofrendo nele. 

 
3. “Entreguei a minha vida pela salvação de todos”; reconstrói, 
protege a vida de indefesos e inocentes: onde morre o teu irmão, 
eu estou morrendo nele. 
 
4. “Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido”; busca, 
salva e reconduze a quem perdeu toda esperança: onde salvas 
teu irmão, tu me estás salvando nele. 

 

CANTAR A PÁSCOA DO SENHOR  
Páscoa é tempo de alegria e júbilo, para entoar cantos de festa em honra do Cristo Ressuscitado. O Tempo Pascal 
começa na Vigília Pascal e termina com a solenidade de Pentecostes. Os cantos e instrumentos terão participação 
fundamental. Sejam cantados e tocados com alegria, com entusiasmo, vibrantes. Valorizar os cantos do ordinário da 
missa principalmente o canto do aleluia. Os cantos devem nos ajudar a fazer uma experiência profunda do Mistério 
Pascal. O canto neste tempo é um canto de alegria, canto de tantos aleluias! Canto de vitória! 
 

 

VIGÍLIA PASCAL – SÁBADO SANTO 
SUGESTÃO DE REPERTÓRIO COM UM ROTEIRO CELEBRATIVO 

 
O intuito do roteiro é fornecer informações do passo a passo da celebração da Vigília Pascal, 

ou seja, quanto mais eu conheço os momentos rituais, mais eu saberei o que cantar. 
 

A MORTE FOI VENCIDA! NASCEU A NOVA VIDA! 
 

(Apagam-se as luzes da Igreja. Fora dela, em lugar conveniente, acende-se uma pequena fogueira e, perto dela, o povo se reúne. O Presidente da 
Celebração aproxima-se com os Ministros, e um deles traz o Círio Pascal. Onde não for possível fazer a fogueira fora da Igreja, faz-se na porta da mesma, 

e o povo permanece dentro da Igreja.) 

 

REFRÃO MEDITATIVO ALIMENTANTO O ESPÍRITO CELEBRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Saudação 

Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs. Nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os 

seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e 

celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 
2. Bênção do fogo novo 
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Pres. Oremos: Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz,†santificai este novo fogo. Concedei que 
a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo, nosso Senhor.  
Todos: Amém.  
 
3. Preparação do Círio Pascal 
(O Círio Pascal é apresentado ao Presidente da Celebração. Com um estilete faz nele uma Cruz, dizendo palavras que falam da eternidade de Cristo.) 

 
Cristo ontem e hoje, (Faz a incisão da haste vertical.) 
Princípio e Fim, (Faz a incisão da haste horizontal.) 
Alfa (Grava a letra Alfa no alto da haste vertical) 
e Ômega; (Grava a letra Ômega embaixo da haste vertical) 
a Ele, o tempo (Grava o primeiro algarismo do ano em curso no ângulo esquerdo superior da Cruz) 
e a eternidade, (Grava o segundo algarismo no ângulo direito superior.) 
a glória e o poder, (Grava o terceiro algarismo no ângulo esquerdo inferior.) 
pelos séculos sem fim. (Grava o quarto algarismo no ângulo direito inferior.) 
Todos: Amém.  
 
(Agora o Presidente da Celebração toma cinco grãos de incenso, que simbolizam as chagas de Jesus, e os crava na Cruz, dizendo:) 
Por suas santas chagas, (Primeiro grão de incenso na ponta superior da haste vertical da Cruz.) 
suas chagas gloriosas, (Segundo grão de incenso no meio da Cruz.) 
o Cristo Senhor (Terceiro grão de incenso na ponta inferior da haste vertical da Cruz.) 
nos proteja (Quarto grão de incenso na ponta esquerda da haste horizontal da Cruz) 
e nos guarde. (Quinto grão de incenso na ponta direita da haste horizontal da Cruz) 
Todos: Amém.  
 
(O Presidente acende o Círio Pascal com o fogo novo dizendo:) 
Pres.: A luz do Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente.  
Todos: Amém.  
 
4. Procissão do Círio Pascal 
(As luzes da Igreja devem permanecer apagadas. O Diácono (ou na falta dele, o Sacerdote) ergue o Círio aceso e proclama:) 
Pres.: Eis a luz de Cristo!  

Todos: Demos Graças a Deus! 

 
(Na entrada da Igreja, o Diácono (ou o Sacerdote) ergue novamente o Círio Pascal e proclama:) 
Pres.: Eis a luz de Cristo!  

Todos: Demos Graças a Deus! 
 
(Agora, todos acendem suas velas na luz do Círio Pascal e entram na Igreja, acompanhando o Diácono (ou o Sacerdote) que leva o Círio. 
Ao chegar diante do Altar, à terceira proclamação:) 
Pres.: Eis a luz de Cristo! 

Todos: Demos Graças a Deus! 
 
(O Círio Pascal é colocado no seu lugar de destaque e acendem-se todas as luzes da Igreja.) 
 

SUGESTÃO DE CANTOS ENQUANTO SE INCENSA O CÍRIO PASCAL 
 
1ª SUGESTÃO: 
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Ó luz do Senhor que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós! 

 
2ª SUGESTÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mesmo as trevas, não são trevas para ti, a noite é luminosa como o dia. 

 
5. Proclamação da Páscoa 
(O povo permanece de pé, com as velas acesas. O Presidente da Celebração, Diácono ou outro Sacerdote que vai proclamar a Páscoa 
incensa o Círio Pascal) 

 
- Exulte o céu, e os Anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando; façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um Rei 
anunciando. 
 
- Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece; e, vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha 
e se aquece.  
 
-Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute, reboando de repente, o Aleluia cantado pelo povo. 
 
Pres.: O Senhor esteja convosco!  
Todos: Ele está no meio de nós!  
 
Pres.: Corações ao alto!  
Todos: O nosso coração está em Deus!  
 
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!  
Todos: É nosso dever e nossa salvação!  

 

-Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração, e celebrar seu Filho, Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. 

 

-Foi Ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós à morte se entregou: para apagar o antigo documento, na cruz todo o seu Sangue 

derramou. 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 

 

-Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou: marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino Sangue 

nos salvou. 

 

-Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o Mar Vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm 

leite e mel. 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 
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-Ó Noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra em novo povo eleito 

congregou! 

 

-Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor: de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu 

amor? 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 

 

-Ó Deus, quão estupenda caridade vemos no vosso gesto fulgurar: não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. 

 

-Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor: ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande 

Redentor! 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 

 

-Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia; e é por isso que de Ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia! 

 

-Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões; dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 

 

-Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o Faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a 

luz de Deus. 

-Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor; acolhei, ó Pai santo, o fogo novo: não perde, ao dividir-se, o seu fulgor. 

 
Ó noite de alegria verdadeira, que une de novo ao céu a terra inteira. 

 

-Cera virgem da abelha generosa ao Cristo ressurgido trouxe a luz: eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. 

 

-O círio que acendeu as nossas velas possa esta noite fulgurar; misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. 

 

-Que ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte e vence o mal: Deus, que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará, 

sol triunfal. 

 

Todos: Amém! 

 
(Apagam-se as velas) 
(Antes de começarem as leituras, o Presidente da Celebração diz à Assembléia:) 
 
Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a Palavra de Deus. 
Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e, nestes últimos tempos, enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve 
à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa.  

 
LITURGIA DA PALAVRA 

 

6. Primeira Leitura-Livro do Gênesis 1,1-2,2 

No princípio Deus criou o céu e a terra. 

Deus disse: 'Façamos o homem à nossa imagem e segundo à nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves 

do céu, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra'.E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou: homem e 

mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: 'Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! Dominai sobre os peixes 

do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra'. E Deus disse: 'Eis que vos entrego todas as 
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plantas que dão semente  sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos 

os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para 

alimento'. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã: sexto dia. 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

 

7. Salmo Responsorial - Salmo - Sl 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. 

 

 

 

Fazeis 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! 

Encheu-se a terra com as vossas criaturas! 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

 
8. Oração 

Pres.: Oremos: Deus Eterno e Todo-Poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados 

pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a 

criação do mundo realizada no princípio. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

 

9. Segunda Leitura - Livro do Êxodo 14,15-15,1 

Naqueles dias: O Senhor disse a Moisés: 

'Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre 

o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, 

para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do Faraó, e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios 

saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do Faraó, dos seus carros e cavaleiros'. Então, o anjo do Senhor, que 

caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles; e com ele, ao mesmo tempo, a coluna de 

nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para 

aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. 

Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas se 

dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita 

e à esquerda. Os egípcios puseram-se a perseguí-los, e todos os cavalos do Faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro. Ora, de 

madrugada, o Senhor lançou um olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as 

rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios: 'Fujamos de Israel! Pois o Senhor 

combate a favor deles, contra nós'. O Senhor disse a Moisés: 'Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, 

seus carros e cavaleiros'. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os 

egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, 

cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao 

contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o 

Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. 

O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. 
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Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

 

10. Salmo Responsorial- Ex 15,1-6.17-18 

Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória! 

 

Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória: 

precipitou no Mar Vermelho o Cavalo e o cavaleiro! 

O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, 

pois foi ele neste dia para mim libertação! 

 

Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu pai e o honrarei. 

O Senhor é um Deus guerreiro; o seu nome é 'Onipotente'. 

Os soldados e os carros do Faraó jogou no mar; 

afogou no mar Vermelho a elite das tropas. 

E as ondas os cobriram, como pedra eles afundaram. 

Vossa direita, ó Senhor, é terrível em poder. 

Vossa direita, ó Senhor, aniquila o inimigo! 

 

Vosso povo levareis e o plantareis em vosso Monte, 

no lugar que preparastes para a vossa habitação, 

no Santuário construído pelas vossas próprias mãos. 

O Senhor há de reinar eternamente, pelos séculos! 

 
11. Oração 
Pres.: Oremos: Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes outrora o vosso poder, 
libertando um só povo da perseguição do Faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do 
batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo, nosso Senhor.  

Todos: Amém. 

 

12. Terceira Leitura -Profecia de Ezequiel 36,16-28 

A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: 'Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na 

com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos 

com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta 

e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome; pois deles se comentava: 'Esse é o 

povo do Senhor; mas tiveram de sair do seu país!` Então eu tive pena do meu santo nome que a casa de Israel estava profanando entre as 

nações para onde foi. Por isso, dize à casa de Israel: Assim fala o Senhor Deus: Não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, 

mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que 

profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor - oráculo do Senhor Deus - quando eu manifestar minha 

santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para a vossa 

terra. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos 

darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de 

carne; porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no 

país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

 

13. Salmo Responsorial- Sl 41(42) 

A minh'alma tem sede de Deus. 

 

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: 

elas serão o meu guia; 

que me levem ao vosso Monte santo, 

até a vossa morada! 
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Então irei aos altares do Senhor, 

Deus da minha alegria. 

Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, 

meu Senhor e meu Deus! 

 

14. Oração 
Pres.: Oremos: Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, olhai com bondade o mistério de toda a vossa igreja e conduzi pelos caminhos 
da paz a obra da salvação que concebestes desde toda a eternidade. Que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava 
caído, que o velho se torna novo e tudo volta à integridade primitiva por aquele que é principio de todas as coisas. Por Cristo, nosso 
Senhor.  

Todos: Amém. 
 
15. Hino de Louvor 
(Neste momento acendem-se as velas do altar e tocam-se os sinos)  
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados! Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós Vos 
louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos, nós Vos 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 à direita do Pai, tende piedade de nós! Só Vós sois o Santo, só Vós 
o Senhor, só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 
16. Oração 

Pres.: Oremos: Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o espírito filial, 

para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 

Santo. 

Todos: Amém. 

 

17. Quarta Leitura - Carta de São Paulo aos Romanos 6,3-11 
Irmãos: Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, 
fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. 
Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela 
ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não 
mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também 
viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais; a morte já não tem poder sobre ele.Pois aquele que 
morreu,morreu para o pecado uma vez por todas; mas aquele que vive, é para Deus que vive.Assim, vós também considerai-vos mortos 
para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. 

Palavra do Senhor. 

Todos: Graças a Deus! 

 

18. Salmo Responsorial- Sl 117 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 

Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! 

Eterna é a sua misericórdia! 

A casa de Israel agora o diga: 

“Eterna é a sua misericórdia!” 

 

A mão direita do Senhor fez maravilhas, 

a mão direita do Senhor me levantou, 

a mão direita do Senhor fez maravilhas! 

Não morrerei, mas ao contrário, viverei 

para cantar as grandes obras do Senhor! 

 

A pedra que os pedreiros rejeitaram, 

tornou-se agora a pedra angular. 

Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: 

Que maravilhas ele fez a nossos olhos! 

 
19. Proclamação do Evangelho-Mateus 28,1-10 

(Cântico do Aleluia, entoado solenemente pelo Presidente da Celebração,  pelo Coral ou pelo Salmista.) 

Aleluia! (3x)  
 
Pres.: O Senhor esteja convosco. 
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Todos: Ele está no meio de nós. 
Pres.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo † segundo Marcos. 

Todos: Glória a vós Senhor! 

 
Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem 
cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E diziam entre si: “Quem rolará para nós a pedra da entrada do 
túmulo?” Era uma pedra muito grande. Mas, quando olharam viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo e viram 
um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: “Não vos assusteis! Vós 
procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e 
a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito”. 
Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós Senhor! 

 
20. Homilia 
 
LITURGIA BATISMAL 
 
21. Exortação(Se houver batismo) 
Pres.: Caros fiéis, apoiemos com as nossas preces a alegre esperança dos nossos irmãos e irmãs, para que Deus todo-poderoso 
acompanhe com sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo nascimento. 
 
22. Exortação(Se não houver batismo) 
Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai onipotente, para que em Cristo sejam reunidos 
aos filhos adotivos aqueles que renascerem pelo batismo. 
 
23. Ladainha de Todos os Santos 
(A Igreja da terra reafirma sua fé na presença da Igreja dos céus; e invoca o apoio daqueles que nos precederam na participação 
plena da glória do Cristo ressuscitado.) 
– Senhor, tende piedade de nós! 
– Senhor, tende piedade de nós! 
–Cristo, tende piedade de nós! 
–Cristo, tende piedade de nós! 
– Senhor, tende piedade de nós! 
– Senhor, tende piedade de nós! 
–Santa Maria, Mãe de Deus, 
– Rogai por nós! 
– São Miguel, 
– Rogai por nós! 
– Santos Anjos de Deus, 
– Rogai por nós! 
– São João Batista, 
– São José, 
– São Pedro e São Paulo, 
– Santo André, 
– São João, 
– Santa Maria Madalena, 
– Santo Estevão, 
– Santo Inácio de Antioquia, 
– São Lourenço, 
–Santas Perpétua e Felicidade, 
– Santa Inês, 
– São Gregório, 
– Santo Agostinho, 
– Santo Atanásio, 
– São Basílio, 
– São Martinho, 
– São Bento, 
– São Francisco e São Domingos, 
– São Francisco Xavier, 
– São João Maria Vianey, 
– Santa Catarina de Sena, 
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– Santa Teresa de Jesus, 
– Todos os Santos e Santas de Deus 
– Rogai por nós! 
– Sede-nos propício 
– Ouvi-nos, Senhor! 
–Para que nos livreis de todo mal, 
–Para que nos livreis de todo pecado, 
– Para que nos livreis da morte eterna, 
–Pela Vossa encarnação, 
– Pela Vossa morte e ressurreição, 
–Pela efusão do Espírito Santo, 
–Apesar de nossos pecados 
– Ouvi-nos, Senhor!  
(Se houver Batismo) 
–Para que vos digneis dar a nova vida aos que chamaste ao batismo. 
– Ouvi-nos Senhor! 
(Se não houver Batismo) 
–Para que santifiqueis com a Vossa graça esta água, onde renascerão os Vossos filhos, 
– Ouvi-nos, Senhor! 
–Jesus, Filho do Deus vivo, 
– Ouvi-nos, Senhor! 
– Cristo, ouvi-nos! 
– Cristo, ouvi-nos! 
– Cristo, atendei-nos! 
– Cristo, atendei-nos! 
 
24. Oração(Se houver batismo) 
Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o Vosso amor. Enviai o espírito de adoção para criar um novo 
povo, nascido para vós nas águas do Batismo e assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do Vosso poder. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
Todos:Amém. 
 
25. Bênção da Água Batismal 
Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai onipotente, para que em Cristo sejam reunidos 
aos filhos(as) adotivos aqueles que renasceram pelo Batismo. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas 
invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do Batismo. Já na origem do 
mundo, vosso espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio prefigurastes 
o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos 
de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo, nascido na água do Batismo. 
Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, de seu coração aberto pela lança, fez 
correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: “Ide, fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo”. Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do Batismo. Que o Espírito Santo dê, 
por esta água, a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo Batismo e renasça 
pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. 
 
(Agora o Presidente da Celebração mergulha o Círio Pascal na água dizendo:) 
 
Pres.: Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. 
 
(Ainda com o Círio Pascal na água o Presidente diz:) 
 
E todos os que, pelo Batismo, forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo, nosso, Senhor. 
Todos: Amém. 
(O Presidente retira o Círio da água e a Assembleia aclama:) 
 
Fontes do Senhor, bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o para sempre! 
 
(Se houver batismo os catecúmenos renunciam ao demônio, fazem a profissão de fé e são batizados.) 
 
26. Bênção da Água 
(Se não houver Batismo nem a bênção da água batismal, o Presidente benze a água para a aspersão sobre o povo com a seguinte 
oração:) 
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Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água, que vai ser aspergida sobre 
nós, recordando o nosso Batismo. Que ele se digne renovar-nos, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos.  
 
(Momento de silêncio)  
 
Pres.: Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso povo e nesta noite santa em que celebramos a maravilha da nossa criação e a maravilha 
ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos 
e refazer nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia: por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no 
deserto a sua sede; por ela os profetas anunciaram a vossa aliança que era vosso desejo concluir com a humanidade; por ela finalmente, 
consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho do novo nascimento, a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós 
uma recordação do nosso Batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.  
Todos: Amém. 
 
27. Promessas Batismais 
(Todos de pé e com as velas acesas renovam as promessas do Batismo. O Presidente da Celebração faz a exortação) 
Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no Batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. 
Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso Batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e 
suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. 
Portanto: 
Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado?  
Todos: Renuncio 
 
Pres.: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós?  
Todos: Renuncio 
 
Pres.: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado?  
Todos: Renuncio 
 
28. Profissão de Fé 
 
Pres.: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?  
Todos: Creio!  
 
Pres.: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos 
mortos e subiu ao céu?  
Todos: Creio!  
 
Pres.: Credes no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos 
e na vida eterna? 
Todos: Creio!  
 
Pres.: O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o 
perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor.  
Todos: Amém.  
 

        
 
        Enquanto o Presidente da Celebração  
             asperge o povo com água benta,  
                            todos cantam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banhados em Cristo somos u’a nova 
criatura. As coisas antigas já se 

passaram somos nascidos de novo. 
 

Aleluia, aleluia, aleluia! 
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29. Oração da Comunidade 
Pres.: Irmãos e irmãs nesta noite da vitória da vida sobre a morte , confiantes na ressureição de Cristo reconheçamos  a presença amorosa 
do Pai no meio do seu povo. 
 
1. NAS COISAS humildes e simples, no gesto carregado de misericórdia. 
 
Todos: O Deus da vida está presente!  
 
2. NAS DECISÕES em favor da vida dos pobres e da justiça entre os homens. 
3. NO CORAÇÃO dos que amam e servem aos outros sem esperar nada em troca. 
4. NA FORÇA da união e fraternidade, no gesto solidário e sincero. 
5. NAQUELES que defendem a vida e sua sacralidade. 
6. ONDE não há opressão, nem exploração, corrupção e ganância. 
7. NAQUELES que anunciam ao mundo, com a vida e com a palavra, o Cristo ressuscitado. 
8. NA JUVENTUDE que ama e tem o vigor divino e anuncia os valores do Reino. 
9. Em TODOS os que servem generosamente aos mais abandonados e estendem as mãos para acolhere e servir no amor. 
 
(Preces Espontâneas)  
 
Pres.: Ó Pai, vós que ressuscitastes vosso Filho Jesus Cristo, dai-nos, por vossa bondade, experimentar já aqui na terra o que vosso Filho 
nos prometeu: a ressurreição e a vida. 
Vós que viveis e reinais para sempre.  
Todos: Amém! 
 
LITURGIA EUCARÍSTICA  
 
30. Cântico das Oferendas - 1 
 
1- Bendito sejas, ó Rei da glória/ Ressuscitado, Senhor da Igreja/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas/ Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. 
 
2- Vidas se encontram no altar de Deus/ gente se doa, dom que se imola/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
3- Irmãos da terra, irmãos do céu/ Juntos cantemos glória ao Senhor/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Cântico das Oferendas - 1 
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Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou! 
 
1- Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição! 
 
2- Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição! 
 
3- Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição! 
 
4- Nos homens que estão unidos com outros partindo o pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição! 
 
5- Na fé que estão sofrendo, no riso do meu irmão, na hora em que está morrendo, eu vejo ressurreição! 

 
32. Oração sobre as Oferendas 
Pres.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida, que brota do Mistério Pascal, seja por vossa 
graça penhor da eternidade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém.  
 
33. Oração Eucarística III 
(Missal, p 482 – pref. 41, p 421) 
Pres.: O Senhor esteja convosco! 
Todos: Ele está no meio de nós! 
Pres.: Corações ao alto! 
Todos: O nosso coração está em Deus! 
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus! 
Todos: É nosso dever e nossa salvação! 
Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em 
que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, 
deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando 
(dizendo) a uma só voz:  
Todos: Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa glória! Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
 
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso filho 
e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito. 
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo! 
 
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério 
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PRA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 
Eis o mistério da fé! 
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
Pres.: Celebrando, pois, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ascensão ao céu, e enquanto esperamos 
a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. 
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
 
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a virgem Maria, mãe de Deus, os 
vossos apóstolos e mártires (santo do dia ou padroeiro) e de todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
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Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda! 
 
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. 
Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o papa, o nosso bispo (…) com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
 
Pres.: Atendei as preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e 
filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 
Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. 
 
Ass.: A todos saciai com vossa glória! 
Pres.: Por ele dais ao mundo rodo bem e toda graça. 
 
Pres.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. 
Ass.: Amém! 
 
RITOS DA COMUNHÃO 
 
34. Oração do Pai-Nosso 
Pres.: Rezemos com amor e confiança a oração que Cristo mesmo nos ensinou: 
Ass.: PAI NOSSO que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
 
Pres.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado 
e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo salvador. 
Todos: Vosso é o Reino, o poder e a glória para sempre! 
 
35. Oração pela Paz 
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
Todos: Amém! 
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
Todos: O amor de Cristo nos uniu. 
Pres.: No Espírito de Cristo ressuscitado saudai-vos com um sinal de paz. 
(Todos se cumprimentam) 
 
36. Fração do Pão 
Pres.: Esta união do Corpo e do Sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. 
 
Todos: 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. 
 
Pres.: Senhor Jesus Cristo, o vosso Corpo e o vosso Sangue, que vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação; mas, por 
vossa bondade, sejam sustento e remédio para minha vida. 
 
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Todos: Senhor, eu não sou digno/a de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. 
 
37. Canto de Comunhão - 1 
 
Cristo, nossa páscoa, foi imolado, aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado, aleluia! 
 
1- Páscoa sagrada! Ó festa de luz! Precisas despertar, Cristo vai te iluminar! 
 
2- Páscoa sagrada! Ó festa universal! No mundo renovado é Jesus glorificado! 
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3- Páscoa sagrada! Vitória sem igual! A cruz foi exaltada, foi a morte derrotada! 
 
4- Páscoa sagrada! Ó noite bastimal! De tuas águas puras nascem novas criaturas! 
 
5- Páscoa sagrada! Banquete do Senhor! Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado! 
 
6- Páscoa sagrada! Cantemos ao Senhor! Vivamos a alegria, conquistada em meia à dor! 

 
38. Canto de Comunhão - 1 
 
1- Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia, quis se entregar: deu-se em comida e bebida, prá nos salvar. 
 
E quando, amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão. 
 
2- Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos, como ele fez, gestos, palavras até que volte outra vez. 
 
3- Este banquete alimenta o amor aos irmãos e nos prepara à glória do céu, ele é a força na caminhada prá Deus. 
 
4- Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai! Quem o recebe, não morrerá, no último dia, vai ressurgir, viverá 

 
39. Canto de Comunhão - 1 
 
Ó morte onde está tua vitória? Cristo ressurgiu! Honra e glória! 
 
1- Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou! A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou! 
 
2- As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou! Cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou! 
 
3- Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou! Razão de nossa confiança, Cristo ressuscitou! 
 
4- Justiça, paz e verdade – Cristo ressuscitou! Constroem a fraternidade – Cristo ressuscitou! 
 
5- Na dor nós temos alívio, Cristo ressuscitou! Conosco faz seu convívio, Cristo ressuscitou! 

 
40. Oração depois da Comunhão 
Pres.: Oremos:Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos 
unidos no vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém.  
 
RITOS FINAIS  
 
41. Bênção Solene 
Pres.: O Senhor esteja convosco!  
Todos: Ele está no meio de nós! 
 
Pres.: Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. 
Todos: Amém.  
 
Pres.: Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição de Seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade.  
Todos: Amém.  
 
Pres.: E vós, que, transcorridos os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa 
das eternas alegrias.  
Todos: Amém.  
 
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai† e Filho e Espírito Santo.  
Todos: Amém.  
 
Pres.: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
Aleluia! Aleluia!  

Todos: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! 

 
42. Canto Final 
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Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia! 
 
Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DE PÁSCOA 
 
CANTO DE ABERTURA 1 
O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! / É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia! / Imolado por nós, aleluia, aleluia! / É o Cristo, o Senhor, 

ele vive e venceu, aleluia! 
 
O Cristo, Senhor ressuscitou, / a nossa esperança realizou; / vencida a morte para sempre,/ triunfa a vida eternamente! 
 
O Cristo remiu a seus irmãos, /ao Pai os conduziu por sua mão; / no Espírito Santo unida esteja, / a família de Deus, que é a Igreja! 
 
CANTO DE ABERTURA 2 
Por sua morte, a morte viu o fim. / Do sangue derramado a vida renasceu. / Seu pé ferido nova estrada abriu. / E, neste homem, o homem, 
enfim se descobriu. 
 
Meu coração me diz: “O amor me amou, / E se entregou por mim!” Jesus ressuscitou!/ Passou a escuridão, o Sol nasceu! / A vida 

triunfou: Jesus Ressuscitou! 
 
“Jesus me amou e se entregou por mim!”/Os homens todos podem o mesmo repetir./Não temeremos mais a morte e a dor./O coração 
humano em Cristo descansou 
 
CANTO DE ABERTURA 3 
Novo sol brilhou, a vida superou sofrimento, dor e morte, tudo enfim.  Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela 
mão assim.  

 
O Deus de amor jamais se descuidou, em seu vigor, Jesus ressuscitou! 

  
Estender a mão, abrir o coração, acolher, compartilhar e perdoar, é fazer o céu cumprir o seu papel. Já na terra tem que vigorar. 
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ATO PENITENCIAL 1 
Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. 
 
Kyrie Eleison (x3) 
 
Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado, lembra-te de mim, pecador por tua cruz. 
 
Christe Eleison (x3) 
 
Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida, vê as lagrimas do meu coração e salva-me! 
 
ATO PENITENCIAL 2 
Quero confessar a ti, ilumina minh´alma. Eu reconheço: sou pecador! Diante de mim eu sei está sempre o meu pecado. Foi contra vós que 
eu pequei 
 
Kyrie eleison / Criste eleison / Kyrie eleison  
 
ATO PENITENCIAL 3 
Banhados em Cristo somos u’a nova criatura! As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo! Aleluia! Aleluia! Alelu ia! 
 
HINO DE LOUVOR 1 
Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra seus amados. A vós louvam, Rei celeste, Os que foram libertados. 
 
Glória a Deus lá nos céus. E paz aos seus! Amém! 
 
Deus e Pai, nós vos louvamos, Adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, Vossos dons agradecemos.  
 
Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. 
    
Vós, que estais junto do Pai, Como nosso Intercessor, acolhei nossos pedidos, Atendei nosso clamor. 
 
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. 
 
HINO DE LOUVOR 2 
Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra seus amados. A vós louvam, Rei celeste, Os que foram libertados. 
 
Glória a Deus ! Glória a Deus! 
 
Deus e Pai, nós vos louvamos, Adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, Vossos dons agradecemos.  
 
Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. 
  
Vós, que estais junto do Pai, Como nosso Intercessor, acolhei nossos pedidos, Atendei nosso clamor. 
 
Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino,De Deus Pai no esplendor. 
 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Aleluia durante todo o tempo, como refrão, e, a antífona do dia como no folheto de missa) 
 
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 1 
Bendito sejas, ó Rei da glória/ Ressuscitado, Senhor da Igreja/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas/ Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor. 
 
Vidas se encontram no altar de Deus/ gente se doa, dom que se imola/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
Irmãos da terra, irmãos do céu/ Juntos cantemos glória ao Senhor/ Aqui trazemos as nossas ofertas. 
 
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 2 
Lá, laia, lá, laia, laia, laia. 
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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 o Deus da Vida, quem dá a vida à criação. 
 
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. 
 
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 3 
Eu creio num mundo novo / Pois Cristo ressuscitou, / Eu vejo sua luz no povo. / Por isso alegre estou. 
 
Em toda pequena oferta, / na força da união, no pobre que se liberta / eu vejo ressurreição.  
 
Na mão que foi estendida, / no dom da libertação, / nascendo uma nova vida eu vejo ressurreição.  
 
Nas flores oferecidas / e quando se dá perdão, / nas dores compadecidas / eu vejo ressurreição.  
 
Nos homens que estão unidos, / com outros partindo o pão, / nos fracos fortalecidos eu vejo ressurreição. 
 
Na fé dos que estão sofrendo, / no riso do meu irmão, / na hora em que está morrendo eu vejo ressurreição. 
 
COMUNHÃO 1 
Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e bebida para nos salvar. 
 
E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer, nesta vida escondida no pão. 
 
Para lembramos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos, como Ele fez: gestos, palavras, até que volte outra vez. 
 
Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é força na caminhada pra Deus. 
 
Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! uem O recebe, não morrerá. No último dia, vai ressurgir, viverá. 
 
Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta verdade vai anunciar a toda terra, com alegria, cantar. 
 
COMUNHÃO 3 
Ó morte onde está tua vitória? Cristo ressurgiu! Honra e glória! 
 
Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou! A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou! 
 
As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou! Cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou! 
 
Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou! Razão de nossa confiança, Cristo ressuscitou! 
 
Justiça, paz e verdade – Cristo ressuscitou! Constroem a fraternidade – Cristo ressuscitou! 
 
Na dor nós temos alívio, Cristo ressuscitou! Conosco faz seu convívio, Cristo ressuscitou! 

 

TEMPO PASCAL 
Páscoa é a passagem para uma situação melhor, da morte para vida, do pecado para graça, da escravidão para liberdade, baseado não 
em nossas forças, mas na fé em Jesus Cristo. Páscoa se dá não só no rito da Liturgia; deve acontecer em cada instante da vida do homem 
em busca da terra prometida, da vida nova da felicidade. O Tempo Pascal acontece do Domingo da Ressurreição até o Domingo de 
Pentecostes, por isso, cinquenta dias na presença do Ressuscitado nos preparando para receber o Espírito Santo prometido. Nas leituras 
bíblicas, sobretudo nos Evangelhos do Tempo Pascal, percebemos que Jesus se dá a conhecer, que Ele ressuscita lá onde existe 
acolhimento, lá onde se presta serviço ao próximo. Podemos dizer que Cristo ressuscita lá onde se vive o novo mandamento do amor, da 
caridade. Primeiramente Jesus se dá a conhecer às mulheres que vão ao sepulcro para ungir com aromas o Seu Corpo. Jesus se dá a 
conhecer a Madalena, que vai em busca do Seu Corpo. O Senhor se manifesta a Pedro e a João que vão ao sepulcro. Jesus aparece à 
comunidade reunida no cenáculo. Tomé, que não está presente, não usufrui da presença do Senhor; tornando-se presente, no entanto, 
também O reconhece. O Evangelho mais significativo nesta linha é certamente o Evangelho dos discípulos de Emaús (Cf. Lc 24, 13-35), 
aos quais Cristo se dá a conhecer pela Sua Palavra e pela fração do pão (Eucaristia). Os quais, a Seu exemplo, acolhem os irmãos na 
caridade e compartilham com eles sua vida, constituem o Cristo ressuscitado entre os homens. Cristo ressuscita os que andam à procura; 
Cristo ressuscita os que vivem os acontecimentos à luz da Escritura; Cristo ressuscita nos que acolhem e nos que servem; Cristo ressuscita 
nos que sabem partir o pão. À medida que existir entre os homens a atitude hospitaleira, isto é, de serviço, a exemplo dos discípulos de 
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Emaús, Cristo vai ressuscitando através da história dos homens. É preciso, pois, a exemplo de Cristo, partir o pão e servir, ou seja, colocar-
se a serviço do próximo, tornando-se pão e alimento para a vida do mundo. Eis o sentido atual do milagre da multiplicação dos pães. 
Cristo está ressuscitando em sua vida? 
Quando os discípulos O reconhecem na fração do pão, Ele desaparece. Não há mais necessidade de Cristo permanecer entre os homens 
de maneira corpórea, pois Ele continua presente de maneira sacramental nos Seus discípulos, na Sua Igreja, naqueles que vivem o serviço 
do amor, pois o novo mandamento tudo renova, faz reviver todas as coisas. “Ide dirá Ele, vós sereis minhas testemunhas até os confins da 
terra”. Vós sereis meus continuadores no meio dos homens. Isso vem expresso no que segue: “Levantaram na mesma hora e voltaram a 
Jerusalém. Eles, por sua vez, contaram o que havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão” (Cf. Lc 24, 33-
35). Pela caridade os cristãos se apresentam no mundo como chagas do Cristo ressuscitado, no qual o homem, a exemplo de Tomé, 
poderá perceber e apalpar o amor de Cristo e n’Ele crer; e, acreditando, tenha a vida eterna. Cada cristão é convidado para se tornar 
presença do Cristo ressuscitado entre os irmãos, de tal sorte que os homens reconheçam Sua face na caridade do irmão. 

 

CANTAR O TEMPO PASCAL 
É cantar em plena escuridão, ao crepitar de uma fogueira que nunca se extingue, o 
resplendor de uma luz que jamais se apagará! (Lit. da Luz). É proclamar as maravilhas 
que fez o Senhor desde a Criação do universo, passando pela Libertação dos Hebreus, 
até a Restauração após o exílio, e, sobretudo, retomar o alegre ALELUIA da vitória de 
Cristo sobre o mundo e sobre a morte, da qual participamos todos os que n'Ele fomos 
batizados, à semelhança de sua Morte e Ressurreição (Liturgia da Palavra). É deleitar-
se com a presença do Ressuscitado, ao ver jorrar do seu lado aberto a fonte da 
salvação, e beber com alegria da Agua da Vida, restaurando assim as energias 
perdidas no desgaste de uma vida sem sentido, privada do seu objetivo maior: o 
encontro com o Deus vivo (Liturgia Batismal). É celebrar com satisfação inédita a Ceia 
do Cordeiro imaculado nossa Páscoa, comendo do Pão não fermentado, com corações 
sinceros e contentes, e assumindo com mais garra do que nunca, na força do Espírito 
da Verdade, o compromisso com a causa do Reino, neste mundo de trevas, onde a 

morte impera sob tantas formas de opressão (Liturgia Eucarística). E, assim, a rainha de todas as noites, a seresta da Ressurreição, será 
aquele cantar mais forte e vibrante, mais solene e significativo, que manterá acesa, por todos os dias da Quinquagésima Pascal, e 
reascenderá, cada domingo do ano, aquela Esperança que ''não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi doado'' (Rm 5,5) (Conf. a Oração após a comunhão). 

 

CANTAR A ASCENSÃO DO SENHOR 
A ascensão é a festa do triunfo do Senhor,  vitorioso sobre o pecado e a morte, que retorna para junto do pai, e promete enviar o Espírito 
Santo (Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia 
e na Samaria, e até os confins da terra.)  ( At. 1,8 ) para que todos os que nele creem e o amam, possam participar de sua vitória e do seu 
triunfo. Tem caráter missionário. Quem é abençoado, cumulado de bens, é chamado também a abençoar, a levar o bem para os outros. 
 

CANTAR PENTECOSTES 
A solenidade será muito bem preparada a partir do 6º Domingo da Páscoa, seguida 
pela ascensão, tudo isto nos prepara para a festa de Pentecostes. É o 50º dia da 
Pascoa, o encerramento da Páscoa, a promulgação da nova Aliança no Espírito, 
pelo qual Cristo continua sua obra na igreja e no mundo. É o mistério de Cristo que 
envia seu Espírito prometido, é a festa da igreja animada e guiada pelo Espírito 
Santo, a festa de Pentecostes leva a igreja a renovar em si o Espírito, o Dom  de 
Deus, que lhe é dado no Sacramento da Crisma ou Confirmação. Esta solenidade 
também tem profundo caráter missionário e apostólico. Pentecostes é "o último dia 
da festa"  (Jo 7,37 ), da festa maior, do grande ALELUIA,  da alegria, sem par, que 
invade o coração dos cristãos, reunidos em nome e por ordem do Senhor Jesus, 
esperando o cumprimento de suas promessas. É antes de tudo cantar esta 
provisória plenitude, que a cada ano se renova, enquanto caminhamos pelas 
estradas do mundo, em busca da plenitude final e definitiva, quando Deus será "tudo 
em todos" (1 Cor 15,28) (canto inicial do dia).A ressurreição de Cristo foi o 
desabrochar da primavera, e, no calor do Espírito, os frutos da Árvore da Vida 
vinham brotando e sazonando...  Quem semeou entre lágrimas ( Quaresma ), hoje 
faz com alegria a colheita final... É do melhor que se colheu, se faz oferta ao Senhor, 
para "o louvor de sua Glória", na assembleia dos irmãos em Jesus, para a reativação 
da caminhada (Sl 126) (sugestão para preparação das oferendas). É a soma de 
todos os dons e de todos os bens, que Jesus nos comunica com efusão do seu 
Espírito, o que vale dizer, muito recriado, reconciliado, paraíso perdido e reencontrado (Sequência e salmo Responsorial). É proclamar "as 
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maravilhas de Deus", por todas as maneiras e em todas as línguas, e na força deste canto, encher-se da coragem da fé " que vence o 
mundo", da robustez do Espírito, e sair a testemunhar a vitória da Vida" até o fim dos tempos" ( Mt 28,20 ), "até os confins da terra" (At 1,8) 
(prefácio e comunhão). 


