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Este é o dia em que o amor venceu. Brilhante luz iluminou as trevas. Nós fomos
salvos para sempre.

REFRÃO MEDITATIVO
Alegrem-se os céus e exulte a terra,

ressuscitou Jesus Cristo.

(3º e 4º Domingo da Páscoa)

É uma luz tua Palavra, uma luz pra

mim, Senhor! Brilhe esta luz, tua Palavra,
brilhe esta luz em mim, Senhor! (5º e 6º
Domingo da Páscoa, Ascensão do Senhor)

Espírito de Deus toma conta de mim,

toma conta de mim!Espírito de Deus,
Espírito de Deus, toma conta de nós!
(Pentecostes)

Ó Beleza eterna, ó Amor infinito, Deus

Trindade Santa, só tu, só tu salvarás o
mundo! (Ss. Trindade)

Comam do pão, bebam do cálice, quem

a mim vem não terá fome! Comam do
pão, bebam do cálice, quem em mim crê
não terá sede! (Corpo e Sangue de Cristo)

CANTO DE ENTRADA
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.
(3º e 4º Domingo da Páscoa)

Cristo venceu, aleluia. Ressuscitou

aleluia! O Pai lhe deu glória e poder
eis nosso canto, aleluia!

Suave aurora veio anunciando. Que nova
era foi inaugurada. Nós fomos salvos
para sempre.
No coração de todos nós renasce. A esperança de um novo tempo. Nós fomos
salvos para sempre.

(5º e 6º Domingo da Páscoa, Ascensão do
Senhor)

Vem, vem, vem, vem, Espírito Santo

de amor! Vem a nós, traz à Igreja um
novo vigor!
Presente no início do mundo, presente
na criação, do nada geraste a vida. Que
a vida não sofra no irmão!
Presença de força aos profetas, que falam
sem nada temer. Contigo sustentam o
povo, na luta que vão empreender.
Presença que gera esperança, Maria por ti
concebeu. No povo renasce a confiança,
ó Espírito Santo de Deus.
Presença com força de vida, presença de
transformação. Tiraste a vida da morte,
em Cristo na ressurreição.
Presença na Igreja nascente, os povos
consegues reunir. Na mesma linguagem
se entendem, o amor faz a Igreja surgir.

(Pentecostes)

Deus é Pai, Deus é amor, Deus é esperança pra quem nele crê. Confiou a construção do Reino de Paz ao homem que ama.
Eu creio em Deus, que o meu caminho
iluminou, que a minha vida transformou. Feliz eu sou. Eu creio em Deus,
se posso crer se posso amar, a minha
vida tem valor. Feliz eu sou.
Jesus Cristo, caminha conosco, amigo e
irmão que nos leva ao Pai. Jesus Cristo,
nasceu e viveu a vida dos homens e
ressurgiu.

Deus é amor, é consolador, conforta e
ampara o pecador. Deus é amor, Espírito
Santo, destrói o que é mal, dá vida ao que
é bom. (Ss. Trindade)

Venham, venham todos para a Ceia
do Senhor! Casa iluminada, mesa preparada, com paz e amor. Porta sempre
aberta, Pai amigo aguardando acolhedor. Vem do alto por Maria, este Pão
que vai nos dar. Pão dos anjos quem
diria! Nos fará ressuscitar.
Canta a Igreja o Sacrifício, que na Cruz
foi seu início! E antes Jesus quis entregar,
Corpo e Sangue em alimento, precioso
testamento. Como não nos alegrar?
Fazei isto! foi a ordem. Morte e vida nos
recordem. Prova de amor é partilhar! Há
maior felicidade, no serviço e na humildade. Como não nos alegrar?
Pão é carne verdadeira, Vinho é Sangue
da videira! Possa tal fé se aprofundar! Se
o mistério é incompreensível, nossa fé diz
que é possível. Como não nos alegrar?
Com a solidariedade, renovar a sociedade, pela justiça e paz lutar! Vendo o
pão em cada mesa, vida humana com
nobreza. Como não nos alegrar?
(Corpo e Sangue de Cristo)

ATO PENITENCIAL
Confesso a Deus Pai todo-poderoso,

e a vós irmãos, confesso que pequei. Por
pensamentos, palavras, atos e omissões,
por minha culpa, tão grande culpa.

Piedade Senhor, piedade Senhor, piedade de mim! (bis)
E peço à Virgem Maria aos Santos e Anjos, e a vós irmãos, eu peço que rogueis, A
Deus que é Pai poderoso, para perdoar a
minha culpa, tão grande culpa. Piedade...
(3º e 5º Domingo da Páscoa, Ss. Trindade)

Senhor e Filho de Deus, companheiro

TEMPO PASCAL E SOLENIDADES DO SENHOR

irmão e amigo. Tende piedade de nós (bis).
Ó Cristo Filho do Homem, conheceis a nossa fraqueza. Tende piedade de nós (bis).
Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa
casa. Tende piedade de nós (bis).
(4º e 6º Domingo da Páscoa, Corpo e Sangue
de Cristo)

Benção da Água
e Aspersão
Eu te peço desta água que tú tens,

és água viva, meu Senhor. Tenho sede
e tenho fome de amor, e acredito nesta
fonte de onde vens. És água viva, és vida
nova, e todo dia me batizas outra vez.
Me fazes renascer, me fazes reviver, eu
quero água desta fonte de onde vens.
Vens de Deus, estás em Deus, também
és Deus e Deus contigo faz um só. Eu,
porém, que vim da Terra e volto ao pó,
quero viver eternamente ao lado Teu.

(Ascensão e Pentecostes)

Após o rito da aspersão canta-se:

Senhor piedade, Senhor piedade,
Senhor piedade, piedade de nós!
Cristo piedade...
Senhor piedade...

irmão, deu a vida pelos seus, nós somos
de Deus. Glória ao Senhor! Glória ao
Senhor! Deus Salvador! (bis)
Deus é fonte de amor, santifica o nosso
ser, Espírito de amor. Nós Igreja militante, o amor de Deus cantamos, para sempre. Amém! Glória ao Senhor! Glória
ao Senhor! Deus Amor! (bis)
(4º e 6º Domingo da Páscoa, Ss. Trindade,
Corpo e Sangue de Cristo)

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 santo, só vós sois o Senhor, só vós
o altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém!
(Pentecostes e Corpo e Sangue de Cristo)

HINO DO GLÓRIA
que Ele vive, junto de nós e dá a paz, aos
homens de boa vontade (bis).

Senhor Deus, Jesus Cristo, Filho amado
de Deus Pai. Vós que tirais, o pecado do
mundo, tende piedade, do vosso povo!
Só Vós sois o Altíssimo, com o Espírito
na glória de Deus Pai.
(3º e 5º Domingo da Páscoa, Ascensão)

Este hino de louvor que envolve o meu

ser é de gratidão. A bondade do Senhor é
tão grande sem confim, veio até a mim.
Glória ao Senhor! Glória ao Senhor!
Deus Criador! (bis)

Ao Deus Pai que nos criou, a ternura filial, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo nosso

Salmo 32
Feliz o povo que o Senhor escolheu por
sua herança. (Ss. Trindade)
Salmo 115
Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
(Corpo e Sangue de Cristo)

Sequência
Oh vinde, Espírito Criador, as nossas
almas visitai e enchei os nossos corações
com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o Intercessor, do
Deus excelso o dom sem par, a fonte viva,
o fogo, o amor, a unção divina e salutar.
Sois doador dos sete dons, e sois poder
na mão do Pai, por ele prometido a nós,
por nós seus feitos proclamais.
A nossa mente iluminai,os corações
enchei de amor,nossa fraqueza encorajai,
qual força eterna e protetor.
Nosso inimigo repeli, e concedei-nos
vossa paz; se pela graça nos guiais, o mal
deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador por vós
possamos conhecer. Que procedeis do
seu amor fazei-nos sempre firmes crer.

Glória a Deus! Glória a Deus! PorSenhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai
todo poderoso, nós vos louvamos, nós
vos bendizemos. Nós vos adoramos, vos
glorificamos. Nós vos damos graças, pela
vossa imensa glória, imenso amor.

Salmo 103
Enviai o vosso Espírito Senhor, e da terra
toda a face renovai. (Pentecostes)

(Pentecostes)

Salmo 4
Sobre nós fazei brilhar o esplendor de
vossa face! (3º Domingo da Páscoa)
Salmo 117
A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
(4º Domingo da Páscoa)

Salmo 21
Senhor sois meu louvor, em meio à
grande assembléia! (5º Domingo da Páscoa)
Salmo 97
O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações.
(6º Domingo da Páscoa)

Salmo 46
Por entre aclamações Deus se elevou,
o Senhor subiu ao toque da trombeta.
(Ascensão)

Eis o pão que os anjos comem, trans-

formado em pão do homem, só os filhos
o consomem, não será lançado aos cães!
Em sinais prefigurados, por Abraão foi
imolado, no cordeiro aos pais foi dado,
no deserto foi maná.
Bom pastor pão de verdade, Piedade, ó
Jesus Piedade, conservai-nos na unidade,
transportai-nos para o Pai!
Aos mortais dando comida, dais também
o pão da vida; que a família assim nutrida,
seja um dia reunida aos convivas lá do
céu! (Corpo e Sangue de Cristo)

Aclamação
ao Evangelho
Que alegria, Cristo ressurgiu! no

			

Evangelho Ele vai falar! Entoemos nosso
canto de louvor e gratidão, sua Palavra
vamos aclamar.
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
(3º, 5º Domingo da Páscoa, Ascensão)

Glória, Aleluia a Cristo! Aclamai de

TEMPO PASCAL E SOLENIDADES DO SENHOR

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Pai de bondade, dai-nos a vossa paz!
(3º Domingo da Páscoa)

Deus bendito, escutai a nossa voz!
(4º Domingo da Páscoa)

pé! Glória, Aleluia a Cristo! Luz de
nossa Fé.

Senhor, frutificai em nós a vossa pala-

São ó Senhor bem felizes, aqueles
que em tua casa, moram contigo, são
teus amigos, pois te louvarão para
sempre, Senhor!

Deus de amor, ajudai-nos a viver no

(4º, 6º Domingo da Páscoa, Pentecostes)

Senhor fala em nossos corações, tua
mensagem de amor, revela o caminho a
seguir, e fecunda a nossa fé. Tua palavra
é o caminho, a verdade e a vida. Estás
entre nós, fala-nos Senhor, com a Tua
voz, palavras de amor. Aleluia, Aleluia,
Aleluia, Aleluia.

(Ss. Trindade, Corpo e Sangue de Cristo)

Profissão de Fé
Creio em um só Deus, Pai todo podero-

so, criador do céu e da terra, de todas as
coisas visíveis e invisíveis. Creio em um
só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito
de Deus, nascido do Pai antes de todos os
séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado,
não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele
todas as coisas foram feitas.
E, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus: e se encarnou pelo
Espírito Santo, no seio da Virgem Maria,
e se fez homem. Também por nós foi
crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu
e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro
dia, conforme as escrituras, e subiu aos
céus, onde está sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória, para
julgar os vivos e os mortos; e o seu reino
não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a
vida, e procede do Pai e do Filho; e com
o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos profetas. Creio na
Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica.
Professo um só batismo para remissão
dos pecados. E espero a ressurreição
dos mortos e a vida do mundo que há de
vir. Amém.

vra! (5º Domingo da Páscoa)
amor de vosso Filho!

(6º Domingo da Páscoa)

Senhor, derramai sobre nós o vosso
Espírito! (Ascensão, Pentecostes)

Pai de misericórdia, fortalecei a nossa
fé! (Ss. Trindade, Corpo e Sangue de Cristo)

Oração do Dizimista

Pai Santo, contemplando Jesus

Cristo, Vosso Filho bem amado que se
entregou por nós na cruz, e tocado pelo
amor que o Espírito Santo derrama em
nós, manifesto, com esta contribuição,
minha pertença à Igreja, solidário com
a missão e com os mais necessitados.
De todo coração, ó Pai, contribuo com
o que posso, recebei, ó Senhor. Amém.

Ó Senhor, nós oferecemos Pão e Vinho

sobre o altar, oferecemos o nosso esforço,
pela vida sempre lutar. Ó Senhor, nós
oferecemos nossa vida em oblação, a esperança e o desejo de lutar por justiça e pão.
A semente lançada na terra morreu pra
gerar mais vida, Jesus que morreu por
nós, tornou-se pra nós comida (bis).
O grão que foi triturado, em trigo se transformou. Jesus que morreu por nós, em pão
vivo se consagrou. A uva que foi amassada,
em vinho se transformou. Jesus derramou
seu sangue, mas vive, ressuscitou.
(4º, 6º Domingo da Páscoa, Pentecostes)

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 vida à criação.
Bendito seja Deus para sempre!
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. Bendito...
(Ss. Trindade, Corpo e Sangue de Cristo)

SANTO
Santo, Santo, Santo- Santo é o Senhor.

celebram a glória da ressurreição, a
glória da ressurreição.

Deus do universo - Santo é o Senhor.
O céu e a terra proclamam a Vossa glória
- Santo é o Senhor.
Santo, Santo, Santo - Santo é o Senhor.
Deus do universo - Santo é o Senhor.
Bendito o que vem em nome do Senhor
- Santo é o Senhor.
Hosana, Hosana nas alturas - Santo é o
Senhor. (3º, 5º Domingo da Páscoa, Ascensão)

O grão que morrera no seio do chão,
renasce no trigo tornando-se pão. A uva
amassada, pisada, moída, ressurge no
vinho, sustento da vida.

O Senhor é Santo, Ele é nosso Deus. O
Senhor é Santo, Ele é nosso Pai. O Senhor
é Santo, Ele é nossa Paz.

O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
As nossas ofertas de vinho e de pão,

O pão e o vinho são hoje memória, do
novo Cordeiro na sua vitória. Sinais da
aliança, da terra e dos céus, no corpo e
no sangue do Filho de Deus.
Ao Pai ofertamos também nossa vida,
o chão que pisamos, a relva florida. Os
frutos da terra, por nós cultivados, se
tornem o corpo do Ressuscitado.
(3º, 5º Domingo da Páscoa, Ascensão)

Ele é bendito, Ele é bendito, está entre
nós (bis).
O Senhor é Santo, Ele é o amor. O Senhor é Santo, amor que refaz. O Senhor
é Santo, Ele é nossa paz. Ele é bendito...
O Senhor é Santo, hosana. O Senhor é
Santo, hosana. O Senhor é Santo, hosana.
Ele é bendito...
(4º, 6º Domingo da Páscoa, Pentecostes)

teMPO PAscAl e sOleNidAdes dO seNhOr

a Ele o poder e a glória para sempre (bis).
Hosana, hosana, hosana ao Senhor
(bis).
Bendito o que vem em nome do Senhor, com
todos os santos cantamos seu louvor (bis).
Hosana, hosana, hosana ao Senhor.
(bis). (Ss. Trindade, Corpo e Sangue de Cristo)

Páscoa sagrada, ó festa universal! No
mundo renovado é Jesus glorificado.
Páscoa sagrada! vitória sem igual! A cruz
foi exaltada, foi a morte derrotada.
Páscoa sagrada, ó noite batismal! De tuas
águas puras nascem novas criaturas.

CANTO DA COMuNHÃO

Páscoa sagrada, banquete do Senhor!
Feliz a quem é dado ser às núpcias convidado. (4º e 6º Domingo da Páscoa)

Na comunhão recebemos, teu corpo e

Pai de amor aqui estamos, celebrando

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o
Criador. Justiça e paz hão de reinar e
viva o amor.
Nosso poder está na união, o mundo
novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos
lutando contra a divisão, e preparando a
festa da libertação!
(Ascensão, Pentecostes, Ss. Trindade)

Canta Igreja, o Rei do mundo que se

esconde sob os véus. Canta o sangue
tão fecundo, derramado pelos seus, e o
mistério tão profundo de uma Virgem,
Mãe de Deus!

sangue Senhor. E tua vida divina, dons do
teu grande amor. São nossa força na luta,
fazem vencer todo o mal, e nos conduzem
ao Pai, glória a Deus imortal.

a unidade, somos teus filhos amados,
nesta mesa da igualdade. Somos uma só
família, somos um só coração, eis que a
graça da partilha, entre nós faz-se oração!

Senhor Jesus, Senhor Jesus, Deus Vivo
e Vencedor! (bis)

No raiar de um novo tempo, vida nova
então se faz, a esperança do teu povo é
justiça, amor e paz!

Um menino nos foi dado, veio aos servos
o Senhor. Foi na terra semeado o seu Verbo Salvador. Ao partir nos foi deixado,
Pão da vida, pão de amor.

Ó Jesus Senhor da vida, vem trazer
libertação, desta gente tão sofrida, vem
mostrar-Te Deus-Irmão. Tua cruz é rumo
certo, junto a Ti vamos seguir, pois teu
reino está bem perto, as sementes vão
florir!

Celebrando a despedida, com os doze Ele
ceou. Toda a Páscoa foi cumprida, novo
rito inaugurou e seu corpo, Pão da Vida,
aos irmãos Ele entregou.

Entre as angústias da vida, não cairemos
jamais, pois tua força nos leva, a caminhar
sempre mais. Na comunhão nos deixaste,
força e motivo de amar. Todo o caminho
da vida, nos traga sempre ao altar.
Ao comungar caminhamos, para o altar
com o irmão. O teu amor nos atrai, centro de nossa união. Em cada esforço que
pede, vamos sentir tua mão. Vamos sentir
que nos dás, forças de ressurreição.
(3º Domingo da Páscoa e Corpo e Sangue de Cristo)

Eis o grande Sacramento, que o Senhor nos oferece, para ser nosso alimento,
Deus conosco permanece.

Este encontro nos dá vida, nos dá força
e dá coragem, quem comer desta comida terá forças na viagem.
Transformando o pão e o vinho, se tornou
nosso alimento, vai conosco no caminho,
não nos deixa um só momento.
Como outrora no deserto, o Senhor se faz
comida, e nos mostra o rumo certo, para
a terra prometida.
Que esta Santa Eucaristia, em que Deus
é repartido, faça o pão de cada dia ser
melhor distribuído.
(5º Domingo da Páscoa e Ascensão)

Cristo

nossa Páscoa, foi imolado,
aleluia! Glória a Cristo Rei, ressuscitado, aleluia!
Páscoa sagrada, ó festa de luz! Precisas
despertar, Cristo vai te iluminar.

Santo Espírito de Amor, faz em nós tua
morada, e na luta contra a dor, guia nossa
caminhada. És a fonte da Verdade, vem
mostrar a direção, vida plena dignidade,
povo livre mundo irmão!
(Pentecostes, Ss. Trindade)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Cristo ressuscitou Aleluia! Venceu a

morte com amor(bis) Aleluia!

Cristo, verbo onipotente, deu-nos nova
refeição. Faz-se carne realmente o que
deixa de ser pão. Eis que o vinho é sangue
ardente, vence a fé, gosto e visão.
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: ao Espírito exaltemos, na
Trindade, eterno amor; ao Deus Uno
e Trino demos a alegria do louvor.
Amém. (Corpo e Sangue de Cristo)

Tendo vencido a morte, o Senhor ficará
para sempre entre nós. Para manter viva
a chama do amor que reside em cada
cristão a caminho do Pai.
Tendo vencido a morte, o Senhor nos
abriu horizonte feliz. Pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na
morada do Pai.
(3º, 4º, 5º, 6º Domingo da Páscoa)

Quando o Espírito de Deus soprou,

o mundo inteiro se iluminou. A esperança
na terra brotou, e um povo novo deu-se
as mãos e caminhou.

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).
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Santo é o Senhor e Deus de nossos pais,

